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SVEA HOVRÄTT DOM Mål nr
Mark- och miljööverdomstolen 2015-02- Vi F 8494-14
Rotel 060104 Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-28 i mål nr F 1485-13, se
bilaga

KLAGANDE
E.ON Elnät Sverige AB, 556070-6060
205 09 Malmö

Ombud: Advokaterna Anette Rosén och Johanna Larsen
Rosén Larsen Advokater
Kansligatan l B
211 22 Malmö

MOTPART
Affärsverket svenska kraftnät, 202100-4284
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Ombud: Chefsjuristen Bertil Persson
Samma adress

SAKEN
Rättegångskostnad i mål om ledningsrätt

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Mark- och miljööverdomstolen ändrar mark- och miljödomstolens dom endast på så

sätt att Affärsverket svenska kraftnät ska ersätta E.ON Elnät Sverige AB för

rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen med 30 000 kr jämte ränta enligt 6 §

räntelagen (1975:635) från 2014-08-28 till dess betalning sker.

2. Affärsverket svenska kraftnät ska ersätta E.ON Elnät Sverige AB för

rättegångskostnader i Mark- och miljööverdomstolen med 15 000 kr avseende

ombudsarvode. På beloppet ska ränta utgå enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess

betalning sker.

Dok.Idll89215
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon
08-56167000
08-561 675 50

Telefax
08-561 675 59

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-15:00

E-post: svea.avd6@dom.se
www.svea.se
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BAKGRUND

På ansökan av Affärsverket svenska kraftnät (i fortsättningen benämnt Svenska

kraftnät) upplät Lantmäteriet ledningsrätt för elektrisk starkströmsledning på vissa

sträckor till förmån för Svenska kraftnät. Starkströmsledningen kommer på vissa

sträckor att beröra ledningar som ägs av E.ON Elnät Sverige AB (E.ON). E.ON

överklagade besluten avseende dessa sträckor till mark- och miljödomstolen och

yrkade att ledningsrättsbesluten skulle kompletteras med vissa föreskrifter. E.ON

yrkade också ersättning för sina rättegångskostnader. Mark- och miljödomstolen

avslog överklagandet samt yrkandet om rättegångskostnader.

Mark- och miljööverdomstolen har meddelat partiellt prövningstillstånd för E.ON

avseende frågan om ersättning för rättegångskostnader.

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

E.ON har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen

med 30 000 kr. Vidare har E.ON yrkat ersättning för rättegångskostnader i Mark- och

miljööverdomstolen med 40 000 kr.

Svenska kraftnät har medgett E.ON:s yrkande om ersättning för rättegångskostnader i

mark- och miljödomstolen med 30 000 kr. Som ersättning för rättegångskostnader i

Mark- och miljööverdomstolen har Svenska kraftnät vitsordat ett belopp om 7 500 kr.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

E.ON

Full ersättning ska utgå för E.ON:s rättegångskostnader i Mark- och miljööver-

domstolen oavsett att Mark- och miljööverdomstolen valt att meddela

prövningstillstånd endast vad gäller frågan om rättegångskostnader. E.ON har inte

förlorat målet i Mark- och miljööverdomstolen då det inte prövats i sak. Det saknar

därvid betydelse om prövningstillstånd har meddelats för överklagandet i dess helhet.
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E.ON bestrider att frågan om rättegångskostnader endast avsett en liten del av det

arbete som E.ON:s ombud har lagt ned vid sitt överklagande.

Svenska kraftnät

Mot bakgrund av Mark- och miljööverdomstolens bedömning i mål nr F 3830-14

medger Svenska kraftnät E.ON:s yrkande om ändring av mark- och miljödomstolens

dom på så sätt att Svenska kraftnät ska ersätta E.ON för dess rättegångskostnader i

mark- och milj ödomstolen med yrkat belopp om 30 000 kr. I anledning av detta

medger Svenska kraftnät också betalningsskyldighet för E.ON:s rättegångskostnader i

Mark- och miljööverdomstolen i och för sig, dock endast till den del kostnaderna har

avsett den fråga som Mark- och miljööverdomstolen meddelat prövningstillstånd för,

dvs. i frågan om ersättningsskyldighet för E.ON:s rättegångskostnader i mark- och

miljödomstolen. Det är tydligt att denna delfråga avsett en väldigt liten del av det

arbete som E.ON:s ombud har lagt ned på sitt överklagande. Svenska kraftnät kan

vitsorda 7 500 kr, motsvarande tre timmars arbete, som skäligt för tillvaratagande av

E.ON:s rätt i den fråga som nu kommer att prövas och bifallas efter Svenska kraftnäts

medgivande.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Eftersom Svenska kraftnät har medgett E.ON:s yrkande om ersättning för

rättegångskostnader i mark- och miljödomstolen ska yrkandet bifallas redan av det

skälet.

Svenska kraftnät ska som tappande part ersätta E.ON:s rättegångskostnader i Mark-

och miljööverdomstolen. Detta gäller dock endast kostnader som avser den del av

överklagandet för vilken prövningstillstånd har meddelats. E.ON har inte angett hur

stor del av yrkad ersättning som avser detta men kostnaden får anses uppgå till ett

högre belopp än det av Svenska kraftnät vitsordade.

Mark- och miljööverdomstolen bestämmer skälig ersättning till 15 000 kr.
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Domen far enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte

överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Henrik Löv och Roger Wikström, referent,

tekniska rådet Cecilia Undén och hovrättsrådet Peder Munck.

Föredragande har varit Carolina Andersson.



VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr F1485-13
Mark- och miljödomstolen 2014-08-28

meddelad i
Växjö

KLAGANDE
1. Leif Bergkvist
Kvalarp
573 92 Tranås

2. E.ON Elnät Sverige AB
205 09 Malmö

Ombud: advokaterna Anette Rosén och Johanna Larsen
Rosén Larsen Advokater
Kansligatan l B
211 22 Malmö

3. Fredrik S Hermelin
Gripenbergs Gård, Gripenberg
573 00 Tranås

4. Anders Kyhlberg
Stockabäck, Furulid l
573 97 Tranås

5. Marie-Louise Kyhlberg
Stockabäck, Furulid l
573 97 Tranås

6. Charlott Ljungbäcker
Farsbo Lunden l
573 92 Tranås

7. Dick Ljungbäcker
Farsbo Lunden l
573 92 Tranås

8. Göran Petersson
Ingefredarp
573 92 Tranås

9. Ingela Scott Svensson
Farsbo 2
573 92 Tranås

Dok.Id291822
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 81 Kungsgatans 0470-560100 0470-560125 måndag-fredag
35103 Växjö E.post: mmd.vaxjo@dom.se 08:00-16:30
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10. Anders Svensson
Farsbo 2
573 92 Tranås

11. Vattenfall Eldistribution AB
169 92 Stockholm

Ombud: Bolagsjurist Jhenny Stumle Wikander
c/o Vattenfall Eldistribution AB
169 92 Stockholm

MOTPART
Affärsverket Svenska Kraftnät
Box 1200
172 42 Sundbyberg

ÖVERKLAGAT BESLUT
Lantmäterimyndighetens i Vetlanda beslut den 8 mars 2013 i ärende nr F12600, se
bilaga l

SAKEN
Ledningsrätt för kraftledning (Sydvästlänken) mellan Hallsberg och Hurva, del-
sträckan kommungränsen Aneby/Tranås till länsgränsen Jönköping/Östergötland i
Tranås kommun

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen

• avvisar överklagandet från Anders Kyhlberg och Marie-Louise Kyhlberg

• avslår överklagandet från Fredrik S Hermelin, Leif Bergkvist, Ingela Scott

Svensson, Anders Svensson, Göran Petersson, Dick Ljungbäcker, Charlotte

Ljungbäcker, E.ON Elnät Sverige AB och Vattenfall Eldistribution AB
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BAKGRUND

Affärsverket Svenska Kraftnät har hos lantmäterimyndigheten i Växjö ansökt om

ledningsrätt för en 400 kV växelströmsledning som omfattar luftledning, kallad

SydVästlänkens norra del, från station Hallsberg, väster om Hallsberg, via ny stat-

ion Östansjö till ny station Barkeryd, norr om Nässjö. Den nu aktuella sträckan från

kommungränsen mellan Aneby och Tranås kommuner till länsgränsen mellan Jön-

köping och Östergötland har handlagts av lantmäterimyndigheten i Vetlanda. Lant-

mäterimyndigheten beslutade den 8 mars 2013 om upplåtelse av ledningsrätt enligt

förrättningskarta och beskrivning. Myndigheten beslutade samtidigt att förtida till-

träde skulle fa ske tidigast den 18 mars 2013 samt att ledningsbeslutet i övrigt far

verkställas utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft. Lantmäterimyndighetens

beslut var ett preliminärbeslut, som far överklagas utan att förrättningen avslutats.

Förrättningen kommer att fortsätta när ledningsarbetet är slutfört samt besiktning

och värdering, till grund för ersättningsbeslutet, har utförts.

Lantmäterimyndighetens beslut har härefter överklagats till mark- och miljödomsto-

len.

YRKANDEN M.M.

Anders och Marie-Louise Kyhlberg (klagande) yrkar att det ska skrivas in i led-

ningsrätten att ledningen ska ha en systemspänning av högst 400 kV och en årsme-

dellast av högst 800 amp. I annat fall yrkas att skyddsavstånd för elektromagnetiska

fält beräknas enligt vad ledningen är byggd för, 1200 amp. I yttrande över Svenska

Kraftnäts bemötande noterar Anders och Marie-Louise Kyhlberg att Svenska Kraft-

nät inte bestridit uppgiften i deras överklagande att bostaden blir otjänlig för sitt

ändamål på grund av den nya ledningens elektormagnetiska fält.

Fredrik S Hermelin (klagande) yrkar att Svenska Kraftnäts uppgift om att led-

ningen ska ha en systemspänning av högst 400 kV och en årsmedellast av högst 800

amp ska skrivas in i ledningsrätten. I annat fall yrkar han att skyddsavstånd för elek-

romagnetiska fält beräknas enligt vad ledningen är byggd för, 1200 amp. Vidare

yrkar Hermelin att endast kompaktstolpar ska användas och att kreosot inte får fö-
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rekomma. I annat fall yrkar han att de av lantmäterimyndigheten lämnade uppgif-

terna om merkostnader respektive samhällsforluster vid byggnation med kompakt-

stolpar respektive portalstolpar noggrant och opartiskt visas för en riktig avvägning

av fördelar mot nackdelar ut samhällets synpunkt. Som skäl för att kompaktstolpar

ska användas istället för portalstolpar framför Hermelin att ledningsgatans bredd

kan minskas med 10m och genom detta kan även det elektromagnetiska fältets ut-

bredning minskas. Med kompaktstolpar bör ledningen få plats i den befintliga gatan

och därmed inte i onödan ytterligare belasta fastighetens produktion och boende-

värden. I yttrande över Svenska Kraftnäts bemötande konstaterar Fredrik S Herme-

lin att kabel är det bästa alternativet men det alternativet har förkastats. Alternativ

två är kompaktstolpar som medför mindre intrång och mindre elektromagnetiska

fält än portalstolpar. Hermelin hänvisar till 2 kap. 3 § miljöbalken (MB) där det slås

fast att bästa teknik ska användas för att minska intrång och miljöpåverkan. Vidare

finns uppgifter om att det används kreosotbehandlade trä-slipers vid bygge av por-

talstolpar som inte nämns i Svenska Kraftnäts miljökonsekvensbeskrivning. Alltså

är Svenska Kraftnäts miljökonsekvensbeskrivning inte sanningsenlig och bör därför

göras om. Några olagliga byggmaterial förekommer enligt Hermelin inte i kom-

paktstolpfundament.

Leif Bergkvist, Ingela Scott Svensson och Anders Svensson, Göran Petersson

samt Dick Ljungbäcker och Charlotte Ljungbäcker (klagande) yrkar att

Svenska Kraftnäts uppgift, att ledningen ska ha en systemspänning av högst 400 kV

och en årsmedellast av högst 800 amp, ska skrivas in i ledningsrätten. I annat fall

yrkas att skyddsavstånd för elektromagnetiska fält beräknas enligt vad ledningen är

byggd för, 1200 amp.

E.ON Elnät Sverige AB (E.ON) (klagande) yrkar i första hand att det i lednings-

rättsbeslutet ska föreskrivas följande rörande ledningen:

"När ägaren av ledning som är anlagd före ledningsrättshavarens ledning skall

utföra arbeten på sin ledning i närheten av ledningsrättshavarens ledning skall led-

ningsrättshavaren genom sakkunnig personal anvisa eller vidta lämpliga skyddsåt-

gärder vid arbetets utförande. Ledningsrättshavaren svar ar för kostnaderna härför
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samt för de merkostnader som uppkommer f or ägaren av den första ledningen till

följd av de anvisade skyddsåtgärderna."

"När ledningsrättshavaren skall utföra arbeten på sin ledning i närheten av ledning

som är anlagd före ledningsrättshavarens ledning skall ägaren av denförsta led-

ningen genom sakkunnig personal anvisa eller vidta lämpliga skyddsåtgärder vid

arbetets utförande. Ledningsrättshavaren svarar för kostnaderna härför samt för de

merkostnader som uppkommer för ledningsrättshavaren tillföljd av de anvisade

skyddsåtgärderna."

E.ON yrkar i andra hand att det i ledningsrättsbeslutet skall föreskrivas följande

rörande ledningen:

"När ägaren av ledning som är anlagd före ledningsrättshavarens ledning skall

utföra arbeten på sin ledning i närheten av ledningsrättshavarens ledning skall led-

ningsrättshavaren genom sakkunnig personal anvisa eller vidta lämpliga skyddsåt-

gärder vid arbetets utförande. Ägaren av denförsta ledningen skall inte svara för

några kostnader för dylika åtgärder eller för merkostnader tillföljd av dylika åt-

gärder. "

"När ledningsrättshavaren skall utföra arbeten på sin ledning i närheten av ledning

som är anlagd före ledningsrättshavarens ledning skall ägaren av denförsta led-

ningen genom sakkunnig personal anvisa eller vidta lämpliga skyddsåtgärder vid

arbetets utförande. Ägaren av denförsta ledningen skall inte svara för några kost-

nader för dylika åtgärder eller för merkostnader tillföljd av dylika åtgärder. "

E.ON:s yrkanden enligt ovan avser att särskilda föreskrifter avseende skyddsåtgär-

der vid arbeten på aktuella ledningar ska tas in i ledningsbeslutet. Så som arbeten på

ledningen kan avses till exempel underhåll, reparation, tillsyn, hantering av stör-

ningar, framtida förnyelse och säkerhetsåtgärder.

E.ON yrkar även ersättning för rättegångskostnader.

E.ON har som grund för överklagandet anfört i huvudsak följande.
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Lantmäterimyndighetens bedömning är inte korrekt eftersom E.ON:s yrkanden om

föreskrifter inte tar sikte på ersättning för framtida skador utan bland annat avser en

ansvarsfördelning för skyddsåtgärder och en kostnadsfördelning avseende denna

mellan ledningshavare. Yrkandena avser inte en kostnadsfördelning för framtida

skador utan avser en kostnadsfördelning för skyddsåtgärder vid löpande underhåll

och arbete. Det är i sammanhanget viktigt att uppmärksamma att det är skillnad

mellan begreppen kostnad och ersättning. I förevarande fall är det inte fråga om att i

ledningsbeslutet inta en bestämmelse om rätten till framtida ersättning för skador

utan att istället ta in en modell för bland annat kostnadsfördelning mellan rättighets-

havare för skyddsåtgärder vid löpande arbeten under upplåtelseperioden. Enligt 22

§ andra stycket 7 ledningsrättslagen (LL) ska ledningsbeslutet uppta de övriga före-

skrifter rörande ledningen som med hänsyn till förhållanden är påkallade. Enligt

förarbetena (prop 1973:157 s 148) bygger departementsförslaget, liksom utredning-

ens förslag, på att alla materiella avgöranden i själva saken ska upptas i ledningsbe-

slutet med undantag för de avgöranden som rör ersättningsfrågor. Förutsättningar

finns därför att ta in de av E.ON yrkade föreskrifterna i ledningsbeslutet. Det före-

kommer redan att lantmäterimyndigheter tar in föreskrifter med den aktuella lydel-

sen. I förevarande fall synes lantmäterimyndigheten mena att det inte är oskäligt att

lämna frågan om skyddsåtgärder oreglerad och hänvisar till att det i aktuellt ärende

är fråga om ägare till ett stort antal elledningar som framställer yrkandena. Resone-

manget bygger på att om någon skadar den andres ledning så utgår skadestånd.

E.ON delar inte lantmäterimyndighetens syn på saken. Det är att föredra, ur såväl

praktiskt som ekonomiskt perspektiv, att ta in föreskrifter om aktsamhetskrav och

kostnadsfördelning i ledningsbeslutet i förebyggande syfte jämfört med att hantera

frågan först genom tvistigheter när väl skadan har uppstått. Tidigare har det inte

funnits samma behov att reglera frågan om skyddsåtgärder i ledningsbesluten då

samtliga parter i branschen har respekterat den i parxis utvecklade prioritetsprinci-

pen. Eftersom det nu har visat sig att Svenska Kraftnät inte vill följa denna princip

finns det ett tydligt behov av att reglera frågan i beslutet. Det är av största vikt att

den praxis som rådet såvitt avser frågan om aktsamhet och kostnadsfördelning är

enhetlig. En förutsättning för detta är att i målet aktuella föreskrifter tas in i led-

ningsbeslutet.
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E.ON har i yttrande över Svenska Kraftnäts yttrande framfört i huvudsak följande.

E.ON har inte något att erinra mot ledningsrättsbeslutet som sådant utan invänd-

ningarna mot beslutet gäller den utformning som villkoren givits. De yrkade föränd-

ringarna av föreskrifterna avser inte ersättning för framtida skador. Svenska Kraft-

näts påstående om att det inte torde vara möjligt att inom ramen för ett beslut om

ledningsrätt besluta om positiva förpliktelser för den tjänande fastigheten eller

tredje man bestrids. Det kan inte vitsordas att de yrkade föreskrifterna innehåller en

positiv förpliktelse. Eftersom E.ON är innehavare till en ledning som berörs av led-

ningsrättsbeslutet kan inte bolaget vara att betrakta som tredje man. Alldeles oavsett

om man skulle anse att det är fråga om en positiv förpliktelse så står det inte i strid

med ledningsrättslagen att besluta på sätt som yrkas. De föreskrifter som E.ON

framställer yrkanden om avser fråga om en ansvarsfördelning och kostnadsfördel-

ning till undvikande av skador och inte en reglering av framtida skador. Eftersom de

yrkade skyddsföreskrifterna inte avser ersättning för skada är inte de av Svenska

Kraftnät åberopade regelverken tillämpliga. Lite heller föregriper dessa skyddsföre-

skrifter någon delprövning som skall ske vid senare tillfälle då de aktuella föreskrif-

terna inte avser ersättningsfrågor. E.ON delar Lantmäteriets och Svenska Kraftnäts

uppfattning att det inte är fråga om konkurrerande upplåtelser och anser att dessa,

under förutsättning av att aktuella av E.ON yrkade föreskrifter meddelas, kan ut-

övas parallellt. De yrkade föreskrifterna återspeglar den i ledningssammanhang ofta

tillämpade prioritetsprincipen, som är en allmän rättsprincip som gäller utan stöd i

lag. Enligt denna princip ska den ledningshavare som vill anlägga en ledning i nära

anslutning till en befintlig ledning stå för kostnaderna för de skyddsåtgärder som

behövs till följd av att ledningarna korsar varandra eller befinner sig nära varandra

samt för de merkostnader som uppstår till följd av dessa skyddsåtgärder. Svenska

Kraftnät har valt att frångå denna branschpraxis. Svenska Kraftnät menar att förhål-

landet kan lämnas oreglerat och att eventuella framtida ansvarasfrågor ska avgöras

med tillämpning av disopositiv rätt och då närmast skadeståndslagen och allmänna

skadeståndsrättsliga principer. E.ONrs inställning är att föreskrifterna inte avser

ansvarsfrågor för skador och att skadeståndslagen då inte heller är tillämplig. Ef-

tersom frågorna inte heller regleras i eliagen (1997:857), naturgaslagen (2005:403)
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eller annan speciallagstiftning, ska dessa regleras i ledningsrättsbeslutet och baseras

på den branschpraxis som råder. E.ON:s yrkande om att de redovisade föreskrifter-

na ska tas in i ledningsrättsbeslutet sker med stöd av 22 § andra stycket 7 lednings-

rättslagen. Dessa föreskrifter är den typen av reglering som avses i den aktuella be-

stämmelsen. Det förekommer också att Lantmäteriet tar in denna typ av reglering i

ledningsrättsbeslut, vilket skett vid en ledningsrättsåtgärd där Lantmäterimyndig-

hete i Halmstads kommun meddelade ledningsrättsbeslut 1998. Svenska Kraftnät

påstår att det inte är rimligt att lägga ett större kostnadsansvar på Svenska Kraftnät

än på innehavaren av befintliga ledningar. E.ON kan inte se motsatsen som rimlig,

nämligen att i stället, såsom Svenska Kraftnät menar, lägga ett ansvar på E.ON for

kostnader som tidigare, innan Svenska Kraftnäts ledning tillkom, överhuvudtaget

inte kunnat uppstå.

E.ON har i kostnadsräkning preciserat sina rättegångskostnader till 30 000 kr exklu-

sive mervärdesskatt.

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) (klagande) har i sitt överklagande

framställt samma yrkande och grunder som E.ON.

Vattenfall yrkar vidare ersättning för rättegångskostnader i målet med belopp som

senare kommer att preciseras.

Vattenfall har i yttrande över Svenska Kraftnäts yttrande anfört att man ansluter sig

till det yttrande som givits in av E.ON. Vattenfall framfor dessutom för egen del att

13 b § ledningsrättslagen tillämpas främst när det gäller frågan om tillfälliga skador

som inte kan förutses vid förrättningen. Den avser inte att reglera relationen mellan

två rättighetshavare och saknar därför relevans i detta mål på det sätt som Svenska

Kraftnät framför. Svenska Kraftnäts hänvisning till hur kostnadsfördelningen är

reglerad vid flyttning av ledning som dragits fram inom väg eller järnvägsoområde

saknar betydelse i detta mål eftersom där har ledningshavaren dragit nytta av det

befintligt upplåtna utrymmet. Således får då ledningshavaren stå för sina kostnader

för flyttning om vägens eller järnvägens sträckning ändras. I förevarande prövning
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ska ingen flyttning av befintliga ledningar göras med hänsyn till Svenska Kraftnäts

tillkommande ledning som korsar de befintliga ledningarna. Rättigheterna ska ut-

övas parallellt och då är det av synnerlig vikt att ansvars- och kostnadsfördelning är

reglerade i ledningsrättsbeslutet.

Affärsverket Svenska Kraftnät (Svenska Kraftnät) (motpart) yrkar att mark-

och miljödomstolen lämnar samtliga överklaganden utan bifall.

Svenska Kraftnät har i yttrande över överklagandena anfört i huvudsak följande.

Ledningens spänning är 400 kV, vilket framgår av den koncession som beviljats för

ledningen. Årsmedellasten om 800 A utgår från Svenska Kraftnäts beräkningar av

prognosticerade strömlaster för den aktuella ledningen. Det kan konsteras att det

saknas tekniska och praktiska förutsättningar att begränsa medellasten till ett visst

amperetal. Begränsningar av strömlaster torde heller inte rymmas inom den typ av

föreskrifter som lagligen kan meddelas med stöd av 22 § ledningsrättslagen.

Svenska Kraftnät bestrider sålunda att begränsningar skrivs in i ledningsrätten på

det sätt som yrkats.

Den magnetfaltspolicy som Svenska Kraftnät tagit fram anger att magnetfaltsnivån

för nya ledningar inte ska överstiga 0,4 uT där människor bor eller vistas varaktigt.

Svenska Kraftnäts magnetfaltspolicy, som alltså inte är en följd av lag, förordning

eller myndighetsföreskrifter, är baserad på årsmedellasten för en ledning. Ström-

lasten varierar under olika delar av året och under olika delar av dygnet. Det saknas

skäl att frångå det skyddsavstånd till ledningen som beräknats med stöd av Svenska

Kraftnäts magnetfaltspolicy.

När det gäller valet av stolptyp anser Svenska Kraftnät att lantmäterimyndigheten

gjort en riktig bedömning när myndigheten ansett att fördelarna och det mindre in-

trånget med en kompaktstolpe inte står i rimlig proportion till de kostnader och öv-

riga nackdelar en kompaktstolpe innebär. Klaganden har begärt att uppgifter om

merkostnader vid användning av kompaktstolpe noggrant och opartiskt visas. Det

framgår dock inte hur detta ska gå till. Svenska Kraftnät har inkommit till lantmäte-
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rimyndigheten med uppgifter om kostnader for de olika stolptyperna. Lantmäteri-

myndigheten har i sin prövning behandlat de olika for- och nackdelar med respek-

tive stolptyp. Svenska Kraftnät delar myndighetens slutsats. Det torde for övrigt

kunna ifrågasättas om det ankommer på lantmäterimyndigheten att avgöra vilken

stolptyp som ska användas på en enskild fastighet. Frågan om stolptyp är inte bara

en ekonomisk fråga och kan inte bedömas enbart genom en avvägning mellan kost-

naden och intrånget. Vid val av stolptyp måste även tekniska frågor beaktas.

När det gäller E.ON:s och Vattenfalls yrkanden delar Svenska Kraftnät lantmäteri-

myndighetens uppfattning att yrkandena innefattar avgörande i ersättningsfrågor

som rör ersättning for framtida skador.

Svenska Kraftnät har i samband med slutförandet av sin talan framfört följande.

Svenska kraftnät vidhåller den tidigare angivna inställningen till Fredrik S Herme-

lins yrkanden vad gäller strömlast och att kompaktstolpar ska användas istället för

portalstolpar. När det gäller påståendet om att miljökonsekvensbeskrivningen skulle

vara bristfällig så bestrids detta. Miljökonsekvensbeskrivningen togs fram och låg

till grund för det lagakraftvunna koncessionsbeslutet. För det fall det fanns anled-

ning att kritisera miljökonsekvensbeskrivningen hade dessa synpunkter bort föras

fram i koncessionsärendet. Lantmäteriets prövning i ledningsrättsärendet begränsas,

enligt 11 § ledningsrättslagen, genom att vad som föreskrivits i koncessionsbeslutet

ska lända till efterrättelse utan hinder av 6 - 10 §§ ledningsrättslagen. Det är således

inte möjligt att genom ledningsrättsbeslut förordna om att miljökonsekvensbeskriv-

ningen ska göras om eller på annat sätt förändra ledningshavarens rätt enligt kon-

cessionsbeslut. Frågan om användande av kreosot i stolpfundamenten är inte en

sådan fråga som kan eller bör föreskrivas av Lantmäteriet i ett ledningsrättsbeslut.

Tillsynen över miljöbalken utövas av kommunerna och inte av Lantmäteriet och

prövas i annan ordning. Fredrik S Hermelins hemkommun, Tranås kommun, har

också vid utövandet av sin tillsyn gjort bedömningen att Svenska Kraftnät inte ska

få använda kreosot vid anläggande av stolpfundament inom kommunen. Föreläg-

gandet är överklagat av Svenska Kraftnät.
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Svenska Kraftnät har i bemötande av Anders och Marie-Louise Kyhlbergs yttrande

upplyst att Svenska Kraftnät förvärvat Anders och Marie-Louise Kyhlbergs fastig-

het Stockabäck l :12 i Tranås kommun. Med hänsyn till detta är de inte längre att

anse som sakägare i förrättningen och har inte heller rätt att överklaga lednings-

rättsbeslutet. Deras överklagande bör därför redan på denna grund avvisas eller i

vart fall avslås.

Svenska Kraftnät bemöter Vattenfalls och E.ON:s yttrande med att vidhålla vad

som tidigare anförts men önskar göra följande tillägg. E.ONrs och Vattenfalls

första och andrahandsyrkanden avser, enligt Svenska Kraftnät, ett sådant förtida

ersättningsbeslut som inte är tillåtet. Svenska Kraftnät delar inte Vattenfalls invänd-

ning att 13 b § ledningsrättslagen inte avser att reglera relationen mellan två rättig-

hetshavare och därför saknar relevans i detta mål. Att ersättningsreglerna i lednings-

rättslagen också tar sikte på relationen mellan rättighetshavare framgår uttryckligen

av 13 § andra stycket ledningsrättslagen. 13 b § ledningsrättslagen är således till-

lämplig i såväl relationen mellan ledningsrättsinnehavare och en fastighetsägare

som mellan två ledningsrättsinnehavare. Lagstiftaren har valt att begränsa möjlig-

heten att upplåta ledningsrätt till fast egendom. Med hänsyn härtill kan nämligen

endast fastighetsägare bli föremål för positiva förpliktelser i ett ledningsrättsbeslut.

Någon möjlighet att föreskriva positiva förpliktelser för E.ON och Vattenfall i led-

ningsrättsbeslutet torde därför inte föreligga. Med hänsyn till att E.ON:s och Vat-

tenfalls föreslagna föreskrifter strider mot 13 b § ledningsrättslagen, har det ingen

betydels, på sätt som E.ON och Vattenfall gör gällande, att Lantmäteriet i 22 §

andra stycket 7 ledningsrättslagen har rätt att besluta om vad som i övrigt behöver

föreskrivas rörande ledningen. Att det finns en rätt för Lantmäteriet att meddela

föreskrifter innebär naturligtvis inte att föreskrifterna får strida mot andra bestäm-

melser i lagen. Av det som E.ON och Vattenfall framför framgår att syftet är att, i

strid med 13 b § ledningsrättslagen, reglera ansvars- och ersättningsfrågor redan i

ledningsrättsbeslutet. Eftersom den föreslagan föreskriften är i direkt strid med led-

ningsrättslagen, är argumentationen att en annan lösning inte skulle vara samhällse-

konomiskt försvarbar inte relevant att föra. Att prioritetsprincipen skulle vara en

sådan allmän rättsprincip som gäller utan stöd i lag bestrids. Istället har lagstiftaren
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valt, i de fall då en rättighet ska ha en särställning framfor en annan rättighet, ut-

tryckligen reglera detta i lag. I avsaknad av sådant lagstöd vid konflikter mellan

ledningsägare, kan principen inte anses gälla. Att det saknas lagstöd är inte skäl for

Lantmäteriet att föra in reglering om detta i ledningsrättsbeslutet. I avsaknad av

lagreglering eller avtal mellan parterna är det istället rimligt att det framtida ansva-

ret fördelas med tillämpning av dispositiv rätt. Det får i slutändan vara upp till all-

män domstol att pröva huruvida dispositiv rätt i detta fall innebär att en prioritets-

princip ska tillämpas och att Svenska Kraftnät eventuellt ska åläggas ett större kost-

nadsansvar. Denna fråga ska inte avgöras av Lantmäteriet i ledningsrättsbeslutet.

När det gäller rättegångskostnader hänvisar ledningsrättslagen till 16 kap. 14 §

andra stycket fastighetsbildningslagen. Enligt denna bestämmelse gäller att sakä-

gare som avstå mark eller särskild rättighet ska få gottgörelse för sin kostnad obero-

ende av utgången i målet. Kostnadsansvaret gäller endast sakägare som avstår mark

eller särskild rättighet. Eftersom E.ON inte avstår någon särskild rättighet är

Svenska Kraftnät inte skyldig att ersätta E.ON för dess rättegångskostnader.

Svenska Kraftnät kan inte heller vitsorda skäligheten i E.ON:s yrkande om ersätt-

ning för rättegångskostnader. E.ON har överklagat ett stort antal ledningsrättsbeslut.

I samtliga dessa mål har det framställts likartade yrkanden och åberopats likartade

omständigheter. E.ON har i vart och ett av dessa mål yrkat ersättning för rätte-

gångskostnader med mellan 30 000 och 40 000 kr jämte mervärdesskatt, något som

inte kan anses stå i rimlig proportion till målens omfattning och beskaffenhet. Om

E.ON anses ha rätt till ersättning för sin rättegångskostnader, överlämnar Svenska

Kraftnät till mark- och miljödomstolen att bestämma vad som är skälig ersättning.

DOMSKAL

Avvisning av överklagan

Enligt 28 § ledningsrättslagen ska bestämmelserna i fastighetsbildningslagen till-

lämpas i fråga om fullföljd av talan mot beslut av lantmäterimyndigheten om led-

ningsrätt. Enligt fastighetsbildningslagen är det i princip den som äger en fastighet

som är att anse som sakägare i förhållande till denna. Det innebär i sin tur att den

som inte är fastighetsägare normalt inte heller är taleberättigad i ett ledningsrättsbe-
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slut. Ett överklagande från någon som inte är taleberättigad ska därför avvisa. Det-

samma gäller om någon som har överklagat senare förlorar sin ställning som talebe-

rättigad (NJA 1997 s. 797).

När Anders Kyhlberg och Marie-Louise Kyhlberg överklagade lantmäterimyndig-

hetens beslut var de lagfarna ägare till fastigheten Tranås Stockabäck 1:12 och

sakägare i förrättningen. Genom köpehandling upprättad den 23 oktober 2013 har

fastigheten överlåtits till Svenska Kraftnät. Den 8 november 2013 erhöll Staten

Svensk Kraftnät lagfart på fastigheten Tranås Stockabäck 1:12. Anders och Marie-

Louise Kyhlberg är därmed inte längre taleberättigade i målet. Deras överklagan ska

därför avvisas.

Yrkande om komplettering av ledningsbeslutet

Fredrik S Hermelin, Leif Bergkvist, Ingela Scott Svensson, Anders Svensson, Gö-

ran Petersson, Dick Ljungbäcker och Charlotte Ljungbäcker har i likalydande skri-

velser yrkat att det ska skrivas in i ledningsrätten att ledningen ska ha en system-

spänning av högst 400 kV och en årsmedellast av högst 800 amp. I annat fall yrkas

att skyddsavstånd för elektromagnetiska fält beräknas efter vad ledningen är byggd

för, 1200 amp. Ledningens systemspänning, högst 400 kV, är reglerad i såväl rege-

ringens beslut om nätkoncession som i ledningsbeslutet. Någon ytterligare precise-

ring i ledningsbeslutet av ledningens systemspänning är enligt mark- och miljödom-

stolen inte erforderlig. När det gäller strömstyrkan framgår det av lantmäteriets pro-

tokoll att Svenska Kraftnät uppgett att det går att köra 1200 ampere i ledningen, och

att det under vissa tider på året kommer att gå 1200 ampere och under andra tider på

året betydligt mindre mängder. Ett årsmedelvärde på 800 ampere är därför ett snitt

som gäller för ledningen. Mark- och miljödomstolen delar lantmäterimyndighetens

bedömning att det saknas skäl att i ledningsbeslutet ange någon begränsning av

strömstyrkan. Vad de klagande anfört i den delen föranleder inte domstolen att göra

någon annan bedömning.

Vad gäller skyddsavståndet för elektromagnetiska fält framgår det av regeringens

beslut om nätkoncession att ledningen är förlagd så att den vid en strömlast om 800



14

VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM F1485-13
Mark- och miljödomstolen

ampere inte ska ge upphov till magnetfält över 0,4 uT (mikro Tesla), uttryckt som

årsmedelvärde i bostäder, vilket överensstämmer med den försiktighetsprincip som

Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Ar-

betsmiljöverket gemensamt presenterat i skriften "Magnetfält och hälsorisker".

Klagandena har yrkat att det i ledningsbeslutet ska anges att skyddsavståndet istället

ska räknas efter en strömlast om 1200 ampere, för vilket ledningen är byggd.

Av lantmäterimyndighetens protokoll framgår att i de fall där magnetfältet översti-

ger 0,4 uT vid närmste bostad kommer Svenska Kraftnät att använda kompaktstol-

par istället för portalstolpar.

Mark- och miljödomstolen delar lantmäterimyndighetens bedömning att det saknas

skäl att i ledningsbeslutet räkna om skyddsavstånden och eventuellt utöka dessa på

sätt som klagandena yrkat. Överklagandena från Leif Bergkvist, Ingela Scott Svens-

son, Anders Svensson, Göran Petersson, Dick Ljungbäcker och Charlotte Ljung-

bäcker ska därför avslås och Fredrik S Hermelins överklagan i denna del ska också

avslås.

Fredrik S Hermelin har också yrkat att endast kompaktstolpar ska användas och att

det i annat fall, noggrant och opartiskt, redovisas uppgifter beträffande merkostna-

der respektive samhällsförluster vid byggnation med kompaktstolpar respektive

portalstolpar. Lantmäterimyndigheten har på ett fullödigt sätt gjort jämförelser mel-

lan kompaktstolpar och portalstolpar. Detta framgår av protokollet från den 8 mars

2013 (aktbilaga PR2 i lantmäterimyndighetens förrättningsakt). Mark- och miljö-

domstolen gör ingen annan bedömning än den lantmäterimyndigheten gjort och

överklagan ska därför i denna del avslås.

Fredrik S Hermelin yrkar även att kreosot inte ska få förekomma i projektet. Ef-

tersom det finns uppgifter om att kreosotbehandlade träslipers används vid bygge av

portalstolpar bör detta, enligt Hermelin, behandlas i Svenska Kraftnäts miljökonse-

kvensbeskrivning. Mark- och miljödomstolen konstaterar att frågan om kreosotbe-
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handlade träslipers faller inom kommunernas tillsyn enligt miljöbalken. Frågan om

att använda kreosotimpregnerade fundament vid ledningsdragning inom Tranås

kommun har behandlats i domstolens mål F 3782-13, som numera vunnit laga kraft.

Av domskälen framgår att det inte finns grund för ett generellt förbud att använda

kreosotimpregnerade fundament för ledningsstolpar. Det saknas därför skäl att i

ledningsbeslutet förbjuda kreosotbehandlat virke vid anläggandet av stolpfunda-

menten. Överklagan ska därför även i denna del avslås.

E.ON och Vattenfall har yrkat att ledningsbeslutet kompletteras med föreskrifter

avseende skyddsåtgärder vid arbeten på aktuella ledningar. Vid upplåtelse av led-

ningsrätt har lantmäterimyndigheten att pröva villkoren i 6 - 11 §§ ledningsrättsla-

gen. Prövningen innebär att en avvägning ska göras mellan ledningshavarens, fas-

tighetsägarens och andra sakägares intressen. Den prövning som lantmäterimyndig-

heten gjort har lett fram till att E.ON:s och Vattenfalls rättigheter å enda sidan och

Svenska Kraftnäts ledningsrätt å andra sidan kan utövas sida vid sida utan att någon

påtaglig konkurrens uppstår dem emellan. Om det inte möter några hinder ska lant-

mäterimyndigheten meddela ledningsbeslut. Av 22 § ledningsrättslagen framgår

vad som ska regleras i ett ledningsrättsbeslut. Av andra stycket under punkten 7

framgår att i ett ledningsbeslut även kan anges "vad som i övrigt behöver föreskri-

vas rörande ledningen". Någon närmare precisering av vad som varit avsikten med

denna punkt framgår inte av förarbetena. De av E.ON och Vattenfall föreslagna

föreskrifterna är inte nödvändiga för att reglera förhållandet mellan Svenska Kraft-

nät och respektive fastighetsägare. De föreslagna föreskrifterna är inte nödvändiga

för att Svenska Kraftnäts ledningsrätt ska kunna utövas. E.ON och Svenska Kraftnät

har anfört att en befintlig ledningsrättshavare har en särställning i förhållande till

kommande ledningsrättshavare, den så kallade prioritetsprincipen. Någon sådan

princip finns dock inte i ledningsrättslagen. Domstolen konstaterar att E.ONs och

Vattenfalls rättigheter inte kan anses ha någon särställning, i förhållande till

Svenska Kraftnäts ledningsrätt, på det sätt E.ON och Vattenfall påstår. Det saknas

alltså rättsligt stöd för att komplettera ett ledningsbeslut på det sätt E.ON och Vat-

tenfall yrkat. Överklaganden ska därför avslås.
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Rättegångskostnader

Vattenfall har i sitt överklagande angett att bolaget yrkar ersättning för rättegångs-

kostnader med belopp som senare kommer att preciseras. Vattenfall har därefter

beretts tillfälle att slutföra sin talan i målet. Bolaget har dock inte preciserat något

belopp som yrkas för rättegångskostnader. Domstolen uppfattar detta som att bola-

get frånfallit sitt yrkande om ersättning för rättegångskostander i målet.

E.ON har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader med 30 000 kr exklusive

mervärdesskatt, vilket bestridits av Svenska Kraftnät. Enligt 29 § lednmgsrättslagen

ska i fråga om rättegångskostnader i ledningsrättsmål tillämpas vad som gäller i

fråga om sådana mål som avses i 16 kap. 14 § andra stycket fastighetsbildningsla-

gen. Enligt den bestämmelsen ska sakägare som avstår mark eller rättighet få gott-

görelse för sin kostnad oberoende av utgången i målet. Mark- och miljödomstolen

har liksom lantmäterimyndigheten konstaterat att den upplåtna ledningsrätten för

Svenska Kraftnäts ledning inte kommer att innebära någon begränsning för E.ONs

möjligheter att fullt ut nyttja sin befintliga ledningsrätt. E.ON har därför inte avstått

någon mark eller rättighet. Vid sådant förhållande är E.ON, oavsett att de har be-

traktats som sakägare i målet, inte berättigad till ersättning för sina rättegångs-

kostander i mark- och miljödomstolen. Med hänsyn till utgången i målet ska deras

yrkande om sådan ersättning därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)

Överklagande senast den 18 september 2014.

Bengt Johansson Mats Jansson

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bengt Johansson, ordförande och

tekniska rådet Mats Jansson.
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Se sammanträdesprotokoll, aktbilaga PRI.

LRF Konsult har inkommit med ytterliggare fullmakter, se aktbilaga 8.
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beslut SVK har inkommit med ytterliggare yrkanden efter åtaganden från
sammanträde, se aktbilaga YR12.

Ledningsbeslut som Skäl:

preliminärfråga Ledningen är sådan som avses i 2 § första stycket andra punkten LL.

Ledningen ska anläggas och är en följd av målet att utöka
överföringskapaciteten av el i Sverige.

Affärsverket Svenska Kraftnät har linjekoncession för ledning, se
aktbilaga MM1. Ledningen kommer att dras fram i överensstämmelse
med koncessionsbeslutet och Statens Energimyndighets föreskrifter.

Yrkande om fem års byggtid har framställts av Svenska Kraftnät.
Projekterad driftstart av Svenska Kraftnät för Sydvästlänken är satt till
2014 kvartal 4, dvs. inom en period av ca tre år. Yrkande om förtida
tillträde i samband med fem år lång byggtid kan inte anses lämpligt.
Någon särskild anledning av betydelse om längre byggtid än den
projekterade finns ej. Lantmäteriet beslutar därför att det inte finns
någon anledning att ge en längre byggtid än den projekterade.
Lantmäteriet beslutar om en byggtid om tre år. Om behov finns kan
yrkande om förlängning av byggtiden göras till Lantmäteriet.

Samråd har gjorts med länsstyrelsen, se aktbilaga SD1, som inte har
några synpunkter. Samråd har skett med Byggnadsnämnden i Tranås
Kommun. Byggnadsnämnden i Tranås Kommun, genom Ingemar
Bok, har muntligen meddelat att de inte har några synpunkter.

Borttagande av befintlig ledningsrätt:
Vid sammanträde 2013-02-19, diskuterades borttagandet av befintlig
ledning med tillhörande ledningsrätt, se sammanträdesprotokoll
aktbilaga PRI. Diskussion uppstod angående om SVK tar bort allt som
tillhör den befintliga ledningen vid rivningen. SVK gav svaret att
fundamenten tas bort ner till 70-80 cm under markytan enligt praxis.
Enligt beskrivning för befintlig ledning, registrerad 1998-04-28, akt
0687-456, finns det under punkt 6 beslutat följande:
"Ledningsägaren skall tillse att ledningen med tillhörande anläggningar tas
bort, att hål fylls igen och att av ledningsägaren upplagd sten tas bort om
koncessionen för ledningen upphör eller ledningen av annan anledning rivs."
Om respektive fastighetsägare vill att allt tas bort som härrör till
befintlig ledning finns det möjligheter att genom ordinärt
rättegångsförfarande få frågan prövad.

Användning av kreosot vid byggnation av ledningen:
Vid byggnation av ny ledning har SVK uppgett att de kommer att
nyttja kreosotslipers. SVK hänvisar till en dispens i miljölagstiftningen
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som tillåter dem att använda kreosot vid byggnation av ledningar
l fram till år 2018, se sammanträdesprotokoll aktbilaga PRI . Eftersom
l användningen av kreosot vid ledningsbyggnation styrs av
| miljölagstiftningen, kan inte Lantmäterimyndigheten avgöra eller

LL. I förbjuda användningen av vissa behandlingstyper. Det bygger på
J miljölagstiftningen och får prövas i särskild ordning.
i

! Yrkanden från Marie-Louise och Anders Kyhlberg:
j Marie-Louise och Anders Kyhlberg har inkommit med yrkande att
l den kraftledningsstolpe som är närmast deras bostadshus skall
; anläggas med kompaktstolpe, samt att kreosot inte används pga.
f vattentäkt, se aktbilaga YR1-2. SVK har inkommit med ett yrkande, se

aktbilaga YRS, där de godkänner Marie-Louise och Anders Kyhlbergs
yrkande. Lantmäterimyndigheten beslutar därmed i enlighet med
SVK medgivande.

^

Yrkande om att begränsning av strömstyrka skrivs in i
beskrivningen
Carl Hermelin har yrkat att det skrivs in i ledningsbeslutet till
ledningsrätten att SVK endast får använda högst ett årsmedelvärde på
800 ampere för ledningen, se aktbilaga PRI . SVK anser inte att något
värde skall skrivas in i beskrivningen, utan det ska stå som i
koncessionen, se aktbilaga YR12. Under sammanträdet medgav SVK

\ „ att det går att köra 1200 ampere i ledningen, och att det under vissa
tider på året kommer att gå 1200 ampere och under andra tider på året
betydligt mindre mängder. Ett årsmedelvärde på 800 ampere är därför
ett snitt som gäller för ledningen. Lantmäterimyndigheten finner inga

£j skäl till att skriva in begränsningen i ledningsbeslutet.
.j. Lantmäterimyndigheten har att ta hänsyn till detta i

ersättningsbeslutet.

Yrkande om olika stolptyper - kompakt- eller portalstolpe

1

ns

can

Vid sammanträde 2013-02-19, aktbilaga PRI, har diskussion förts
, ' kring vilken stolptyp som ska användas vid byggnation av den nya

ledningen. De två olika stolptyperna är s.k. portalstolpar och s.k.
kompaktstolpar. Fredrik Hermelin har inkommit med yrkande om att
hela ledningen över Fredrik Hermelins fastigheter ska anläggas med

• // kompaktstolpar, se aktbilaga YR4-YR5 samt PRI. Maria Bergqvist,
Kvalarp l :1, yrkar att stolpe 636 och 638 byts ut från portal- till
kompaktstolpar, se aktbilaga PRI. Göran Pettersson, Ingefredarp 1:1,
yrkar att stolpe 629 och 630 byts ut från portal- till kompaktstolpe, se
aktbilaga PRI. Jan-Erik Johansson, Uddarp 1:3, yrkar att ledningen ska
anläggas med kompaktstolpar längs hela fastigheten för att minska
strålnrngsnivåerna, se aktbilaga PRI. SVK har inkommit med en

* kostnadsjämförelse mellan portalstolpar och kompaktstolpar, se
ingen
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aktbilaga YR6, samt ett svar/yrkande till de fastighetsägare enligt
ovan som har yrkat att vissa stolpar skall bytas ut till kompaktstolpar,
se aktbilaga YR12. SVK yrkar att ledningen skall anläggas med
portalstolpar förutom där SVK magnetfältspolicy inte uppnås, se
aktbilaga YR12. SVK har redovisat avstånd från stolpe till bostadshus
på fastigheterna Kvalarp 1:1 respektive Ingefredarp 1:1.

I koncessionsbeslutet till ledningen har det beslutats om att aktuell
ledning skall anläggas som luftledning men inte vilken slags stolpar
som skall användas, se aktbilaga MM1. Då inget ställningstagande har
skett ska Lantmäterimyndigheten pröva frågan enligt gällande
lagstiftning. Den lagparagraf som styr frågan kring stolptyper är 6 §
LL som lyder enligt följande:
"Ledningsrätt får ej upplåtas, om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på
annat sätt eller olägenheterna av upplåtelsen från allmän eller enskild
synpunkt överväger de fördelar som kan vinnas genom den."
Det är dels en allmän behovsprövning som genomförs, dels en
intresseavvägning till skydd för allmänna och enskilda intressen.

I aktuell fråga så berör den allmänna behovsprövningen (6 § LL) att
ledningen skall anläggas med den teknik som innebär ett sådant sätt
att intrånget kan minimeras. Den intresseavvägning som görs i
specifikt fall, innebär en avvägning mellan olägenheterna ur allmän
och enskild synpunkt för att anlägga kompaktstolpar istället för
portalstolpar, kontra nyttan för ledningshavaren (SVK) att använda
portalstolpar. Det innebär en avvägning mellan de motstående
intressena rörande helheten i intrånget och beträffande de enskilda
bestämmelserna i beslutet. Vid bedömning av intrånget ur allmänt och
enskilt intresse finns det skäl att även beakta
proportionalitetsprincipen. Proportionalitetsprincipen uppställer
normalt tre krav på en åtgärd för att den ska anses vara
proportionerlig:

• Att åtgärden är ägnad att tillgodose ändamålet.
• Att åtgärden är nödvändig för att uppnå ändamålet, det

finns med andra ord inga mindre ingripande alternativ,
• Att den fördel åtgärden tillgodoser står i rimlig proportion

till den skada åtgärden kan förorsaka. Prövningen resulterar
till denna del oftast i en helhetsbedömning.

Den fråga lantmäterimyndigheten har att pröva är att på vissa ställen
längs med sträckan aktuell stolptyp portalstolpe skall bytas ut mot
kompaktstolpar istället.

Allmänna behovsprövningen
I den allmänna behovsprövningen angående kompaktstolpar kontra
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portalstolpar menar Fredrik Hermelin att kompaktstolpar är ett dyrare
alternativ men det ger ett betydligt mindre markintrång samt en
mindre miljöpåverkan. SVK i sin tur menar att med kompaktstolpar
krävs det en kortare spännvidd så att stolparna måste stå tätare och
därmed fler till antalet. Kompaktstolpar kräver även större fundament
vilket medför ett större ingrepp i naturen. Kompaktstolparna är högre
och det innebär att de syns över större områden, eftersom de är upp
till cirka 15 meter högre och står tätare.

Lantmäterimyndigheten finner att ur landskapssynpunkt torde en
lägre ledning vara att föredra eftersom en högre kraftledning syns på
längre håll. Fullvuxen granskog i södra Sverige uppskattas bli cirka 40
meter hög. Portalstolparna är mellan 28 - 32 meter höga och
kompaktstolparna är upp till 40-45 meter höga, vilket innebär att
kraftledningen kommer att synas från ett större avstånd om
kompaktstolpar väljs. Eftersom kompaktstolparna kräver ett större
fundament och blir fler till antalet längs med sträckan, bidrar det till
ett större ingrepp i själva kraftledrungsgatan än med portalstolpar. Det
krävs även större transporter, samt fler transporter vid byggnation.
Eftersom kompaktstolparna är högre än portalstolparna, hänger inte
ledningen ner lika mycket mellan stolparna, vilket i sin tur innebär att
ett mindre markområde behöver tas i anspråk. Skillnaden i skogsgata
mellan stolptyperna är 10 meter, 44 meter skogsgata för portalstolpar
och 34 meters skogsgata för kompaktstolpar. Längs en sträcka på l mil
innebär det att ett område om cirka 100 hektar (10000 meter * 10
meter/löpmeter) mer tas i anspråk i ett alternativ med portalstolpar.
Dock tas marken inte i anspråk i sin helhet. Vid byggnation av
luftledningar är det till störst olägenhet för skogsbruket (åker- och
betesmark går att bedriva under ledningen). Uppskattas dock hela
området om ca 100 hektar mark till skogsmark, torde priset för inlösen
av skogsmarken bli i storleksordningen 7 miljoner kronor. Vidare ska
även en samhällsekonomisk beräkning genomföras på den minskade
produktionen som sker i kommunen av att 100 hektar skogsmark tas
ur produktion. Det innebär att det finns mindre skog som är
tillgänglig till industrin, vilket i sin tur innebär färre arbetstillfällen,
vilket i sin tur innebär lägre skatter för kommunen. Uppskattningen
för inlösen samt den samhällsekonomiska förlusten som det innebär
med ett produktionsbortfall på cirka 100 hektar skogsmark, kan
rimligtvis inte uppnå till kostnaden att ersätta portal- med
kompaktstolpar.

Oavsett vilken stolptyp som väljs kommer det pga. vald teknik,
växelström, att innebära att det alstras ett magnetfält. Eftersom de
båda stolptyperna alstrar ett magnetfält, är det inte så stor skillnad i
påverkan att det blir någon större skillnad i bedömningen ur allmänt
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intresse. I det enskilda fallet blir magnetfältets styrka i huvudsak en
ersättningsfråga.

4»

SVK har inkommit med kostnadsuppgifter kring kostnader för de
olika stolptyperna. Uppgifterna är uppskattat från normalfallet och
varierar för varje stolpe, eftersom det är olika förutsättningar vid varje
stolpplacering. Uppgifterna får därför ses som ett medelvärde för
kostnaden av respektive stolptyp. Skillnaden på kostnaden mellan en
portalstolpe och en kompaktstolpe är enligt SVK cirka l miljon kronor,
se aktbilaga YR6. SVK har vid vissa ställen längs med sträckan ändrat
stolptyp från portalstolpe till kompaktstolpe, tex vid fastigheten
Tranås Stockabäck 1:12. Enligt SVK är detta för att anpassa sig till SVK
magnetfältspolicy.

Eftersom SVK genomför ändring av stolptyp vid fastigheten
Stockabäck 1:12, tolkas det som att värdet vid den punkten på
närliggande mark ligger över kostnaden för att byta stolptyp från
portal- till kompaktstolpe. Tolkning görs därför att SVK själva anser
att det är ett större värde att lösa in nämnda fastighet än att byta
stolptyp. Vilket innebär att värdet på fastigheten Stockabäck 1:12
överstiger l miljon kronor, eftersom SVK väljer att ändra stolptyp
hellre än att lösa in nämnda fastighet. Lantmäterimyndigheten tolkar
SVKs handlande som att det finns områden längs med sträckan där
värdet på närliggande mark överstiger kostnaden att byta stolptyp
från portalstolpe till kompaktstolpe, d.v.s. ca l miljon kronor.

Lantmäterimyndigheten finner därför att det generellt och på längre
sträckor inte är befogat att föreskriva att ledningen skall byggas med
det dyrare alternativet kompaktstolpe.

Lantmäterimyndighetens slutgiltiga bedömning kring stolptyp er:
De inkomna yrkandena från Fredrik Hermelin, Maria Bergkvist,
Göran Pettersson och Jan-Erik Johansson är alla fyra ett yrkande om
ändring från kompakt- till portalstolpar i visst specifikt läge. Dock
med reservationen att vissa enbart yrkat att ett fåtal stolpar skall
ändras, mot andra som yrkat på hela fastigheten.
Lantmäterimyndigheten väljer att göra följande bedömning för dessa
yrkanden kring stolptyper.

Lantmäterimyndigheten gör bedömningen i de aktuella fallen att
fördelarna och det mindre intrånget med en kompaktstolpe inte står i
rimlig proportion till de kostnader och övriga nackdelar en
kompaktstolpe medför. Lantmäterimyndigheten finner att det inte är
befogat att föreskriva att de yrkade stolparna skall byggas såsom
kompaktstolpe. Lantmäterimyndigheten avslår Fredrik Hermelin,
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Maria Bergkvist, Göran Pettersson och Jan-Erik Johanssons yrkande.

Yrkande från Trafikverkefc
Yrkande från Trafikverket om att ledningsägaren är tvungen att
teckna korsningsavtal vid järnväg och att tillstånd ska lämnas vid
korsande av allmän väg har inkommit, se aktbilaga YR6. Tecknas inte
korsningsavtal vid järnväg eller tillstånd vid allmän väg motsätter sig
Trafikverket upplåtandet av ledningsrätten.

Eftersom den blivande ledningsrätten inte korsar någon av
Trafikverkets järnvägar behöver inget korsningsavtal upprättas för
järnväg. Eftersom det finns linjekoncession för ledningen, är
ledningens sträckning redan avgjord. I koncessionsprocessen ges
Trafikverket rätt att bestrida tänkt sträckning och ange skäl för det. Då
linjekoncessionen väl har vunnit laga kraft är sträckningen slutligen
avgjord och det är därmed klart att ledningen skall korsa eller ledas
parallellt med vissa allmänna vägar. Lantmäterimyndigheten avslår
därmed Trafikverkets yrkande.

Yrkanden från E.ON, VF och SVK:
E.ON Elnät Sverige AB (E.ON) äger ledningar som berörs av den
yrkade ledningsrättsupplåtelsen. E.ON har yrkat att ledningsbeslut
ska innehålla en särskild bestämmelse till skydd för bolagets
ledningar. Enligt denna ska ledningshavaren under vissa
förutsättningar vidta och bekosta vissa skyddsåtgärder när E.ON
behöver utföra arbete på sin ledning, se aktbilaga YRS. Vattenfall
Eldistribution AB (VF) har även inkommit med ett liknande yrkande,
men inte motiverat att en viss text skall skrivas in i ledningsbeslutet,
se aktbilaga YR7. Lantmäterimyndigheten gör tolkningen att
Vattenfalls syfte med inkommet yrkande är detsamma som EON:s och
likställer yrkandena med varandra. SVK har inkommet med
motyrkande till EONs yrkande samt meddelat under sammanträdet
att det även gäller för Vattenfalls inkomna yrkande, se aktbilaga YR9
och PRI.

Sammantaget bedöms ledningsrätten inte föranleda konkurrens av
någon påtaglig betydelse mellan SVK ledning och EON respektive VF
officialrättighet för ledning.

En ledningsrättsupplåtelse att nyttja mark för ledning, innebär inte ett
totalt ianspråktagande av marken. Flera rättigheter kan rymmas inom
samma område och korsa varandra. Även om viss konkurrens uppstår
måste en ledningsägare ta hänsyn till övriga ledningsägares
anläggningar vid arbete på den egna anläggningen. Brister en
ledningsägare i den hänsynen kan ägare till en skadad anläggning
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kräva skadestånd.

I samband med att två ledningar korsar varandra, där större bolag är
ledningsägare, kan detta lösas med korsningsavtal mellan
ledningsrättsägarna. Om korsningsavtal ej kunnat upprättas finns
allmänt gällande regler söm reglerar detta. E.ON, VF och SVK är
vardera ägare av ett stort antal elledningar. Risken att motparten inte
kan vidta rätt skyddsåtgärder vid arbete nära ledning är därför små.
Om endera parten ska utföra arbeten på sin ledning bär denne ett
ansvar för vårdslöshet, d.v.s. är elbolaget inte så försiktig som det
behövs och därmed skadar annans ledning så blir elbolaget
skadeståndsskyldig. Även om ett avtal underlättar och bättre kan
detaljreglera förhållandet så är det inte oskäligt att frågan lämnas
oreglerad. En ledningsrätt upplåts i en fastighet, inte i lös egendom
eller i rättighet till fast egendom. Konkurrens mellan två
officialrättigheter kan lösas genom att den ena, i detta fall den senare
ledningsrätten, förordnas företräde framför den tidigare rättigheten
om detta är lämpligt. Ett sådant förordnande är beroende av att
rättigheterna inte kan utövas parallellt. I detta ärendet bedöms
rättigheterna kunna utövas parallellt utan att någon påtaglig
konkurrens mellan ledningarna uppstår.

E.ONs och VFs yrkande om framtida ersättning, se aktbilaga YR7-8.1
ett ledningsbeslut är det inte möjligt att ta beslut om framtida
ersättningar. Skador som ligger i framtiden som inte idag går att
bedöma kan regleras i ett avtalsöverskott som kan skrivas in som ett
särskilt åtagande, om parterna är överens.

Ledningsrätten bedöms inte föranleda konkurrens av någon påtaglig
betydelse mellan berörda ledningsrätter. E.ONs yrkande lämnas utan
bifall. W yrkande lämnas utan bifall.

SVK har inkommit med motyrkande, se aktbilaga YR9. SVK:s yrkande
är skrivet utifrån att Lantmäterimyndigheten tar beslut om att ändra
beskrivningen enligt EON:s och VF:s yrkande. Eftersom E.ONs och
VF:s yrkande lämnas utan bifall i beslutet (ersättningsfrågan löses
senare) kommer därmed inte SVK:s yrkande att behandlas vidare.

Villkoren för upplåtelse av ledningsrätt i 6-10 §§ utgör därför inte
hinder mot upplåtelsen (11 § LL).

Att utrymme tas i anspråk medför inte synnerligt men för någon av
fastigheterna. Utrymme får därför tas i anspråk (12 § första stycket
LL).
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Beslut:
Ledningsrätt ska upplåtas enligt förrättningskarta och beskrivning,

«är aktbilaga KA1-KA8 och BE1.

SVK har medgivit Marie-Louise och Anders Kyhlberg yrkande varför
Lantmäterimyndigheten beslutar att ledningen ska utformas i enlighet

inte med SVK medgivande.
må.

Fredrik Hermelin, Maria Bergkvist, Göran Pettersson och Jan-Erik
Johanssons yrkande om kompaktstolpar lämnas utan bifall.

Trafikverkets yrkande lämnas utan bifall.

>m

Eldistributions ABs yrkande lämnas utan bifall,nare 7
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Ledningsrätten bedöms inte föranleda konkurrens av någon påtaglig
betydelse mellan ledningarna. E.ON Elnät Sverige AB och Vattenfall

Lantmäterimyndigheten förordnar om att beslutet ska överklagas
särskilt.

Beslut om förtida Skäl:
tillträde och förskott Svenska Kraftnät har yrkat om förtida tillträde, d.v.s. att tillträde ska
på ersättning få ske utan hinder av att ledningsbeslutet inte vunnit laga kraft. Se

motivering, aktbilaga YR11 och PRI.

Det är osannolikt att ledningsbeslutet kan komma att ändras i den del
som är av betydelse för tillträdet. Sträckningen är avgjord i
koncessionen.

Inget ytterliggare yrkande har inkommit om att förtida tillträde inte
får ske eller yrkande om annan dag för förtida tillträde.

Den aktuella ledningssträckan är cirka 1,5-2 mil lång. Breddning av
befintlig skogsgata för ny ledning ska genomföras enligt beslut. På
vissa andra fastigheter sker en större avvikelse från befintlig
skogsgata, vilket innebär att större områden kommer att avverkas.
Ledningens sträckning är redan avgjord i linjekoncessionen som har
vunnit laga kraft. Lantmäterimyndigheten finner att särskilda

: omständigheter har inkommit som medger att förtida tillträde kan
^ beslutas.

%,; Vid förtida tillträde ska förskott på ersättningen utgå om sakägare
f" yrkar på det och det är uppenbart att den ersättning som ska utges

inte är obetydlig.
et •-'• ** 3 ö

Yrkande om att förskott på ersättning ska betalas för fastighetsägarna
där avtal saknas, har inte framställts.
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Förrättningens
fortsättning

Överklagande

Överklagande av
beslut om förskott

Upplåtelsen av utrymme är väsentligen utan betydelse för fordrings-
ha vare och rättsägare (13 a § LL; 30 § andra stycket LL jämförd med
5 kap 16 § FBL).

Beslut:
Förtida tillträde får ske tidigast 2013-03-18. Ledningsbeslutet får även i
övrigt verkställas utan hinder av att det inte har vunnit laga kraft.

Innan byggnationen får påbörjas ska besiktning av stämplingen
utföras av förordnad sakkunnig på de fastigheter där inte
överenskommelse om ersättning träffats.

Medgivandet till förtida tillträde får utnyttjas även om beslutet om
förtida tillträde inte har vunnit laga kraft.

Förskott på ersättning ska inte betalas.

Svenska Kraftnät kommer att fortsätta förhandla med varje enskild
fastighetsägare om ersättningen. I de fall Svenska Kraftnät och
fastighetsägare skrivit avtal om ersättningen kommer
Lantmäterimyndigheten att besluta i enlighet med denna.

I de fall Svenska Kraftnät och markägare inte kommit överens om
ersättningen kommer Lantmäterimyndigheten att göra en
officialvärdering av intrånget. Nytt sammanträde kommer att hållas
när ledningsarbetet är slutfört, samt besiktning och värdering till
grund för ersättningsbeslut har utförts.

Kallelse till nästa förrättningssammanträde sker med brev utan
delgivningskvirto.

Den som är missnöjd med lantmäterimyndighetens beslut eller åtgärder kan
överklaga dessa genom art en skrivelse lämnas eller skickas till:
Lantmäterimyndigheten
Box 76
574 21 Vetlanda

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från
avslutningsdagen, d.v.s. senast den 5 april 2013. Kommer skrivelsen in för sent kan
överklagandet inte behandlas.

Ange att Ni överklagar och vilket beslut eller vilken åtgärd Ni överklagar. Anteckna
förrättningens ärendenummer F12600 och redogör för vad Ni anser ska ändras och
varför.

Den som anser att förskortet på den slutliga ersättningen är felaktigt, kan överklaga
beslutet om detta särskilt. Överklagning sker genom att en skrivelse lämnas eller
skickas till:

Öv
rör

Ö
ex
d<
ni
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även i

>m

mrg_ j Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.

! Skrivelsen måste ha kommit in till lantmäterimyndigheten inom tre veckor från
avslutningsdagen, d.v.s. senast den 29 mars 2013. Kommer skrivelsen in för sent kan
överklagandet inte behandlas. I övrigt gäller förfarandet enligt ovan.

Ange att Ni överklagar och varför Ni anser att förskottet är felaktigt. Anteckna
förrättningens ärendenummer F12600.

Överklagande Den som är missnöjd med beslutet om förtida tillträde, kan överklaga detta särskilt,
rörande förtida Överklagning sker genom att en skrivelse lämnas eller skickas till:
tillträde Lantmäterimyndigheten

Box 76
574 21 Vetlanda

Mark- och miljödomstolen behandlar sedan överklagandet.

Skrivelsen måste ha kommit in till Lantmäterimyndigheten inom fyra veckor från
den dag då beslutet meddelades, d.v.s. senast den 5 april 2013. Kommer skrivelsen
in för sent kan överklagandet inte behandlas.

Ange att Ni överklagar och varför Ni anser att beslutet om förtida tillträde är
felaktigt. Anteckna förrättningens ärendenummer F12600.

Överenskommelse Den ledningsrätt som beskrivs i aktbilaga BE1 grundas delvis på avtal
och eller medgiven- som har träffats mellan ledningsägaren och vissa fastighetsägare,
de vid sidan av led- Lantmäterimyndigheten har bedömt att vissa delar av de träffade
ningsrätten avtalen inte kan inrymmas i ledningsrätten. Dessa delar gäller i

framtiden endast som fristående avtalsförpliktelser. De återges i
aktbilaga ÖV1.

Protokollet upprättat den 8 mars 2013.
Vid protokollet

ild

n
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Denna handling har undertecknats elektroniskt av

Henrik Franzén
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L A N T M Å T E R I E T

A3S

JONKÖPINGS LAN
TRANAS KOMMUN

Teckenförklaring
0687-940.1 -Ledningsrätt

Fastighetsgräns, gällande

Kommungräns, gällande

• • Kraftledning

Bilväg

===== Allmän väg

Strandlinje

Bäck/Dike

•*—*- Ledningsrätt, utgående

Utsökningsområde

(y Figurnummer

1 Sträcknummer

RÖD Traktnamn
12 Fastighetsbeteckning

Gemensamhetsanläggning

Ledningsrätt, befintlig

O 1000 2000 3000 4000 5000

Mäter

Beskrivning, se aktbilaga BE1.
RSUghrtw och nmBUglwter lon vira ofullständigt redovisade

Teknisk beskrivning

Km» OMUbr cfculjef md olb kvtliM
Keufaataaa SWEREm.TM

Förrättningskarta AktbiiagaKAi
2013-03-08 Ärendenummer F12600

Orig-format: A3S
Ledningsrttt for kraftledning (Sydvästltaken)
mellan Hallsberg och Hurva (delstracka kommungräns
Aneby/Tnmås till lansgrans
Jönköping/Östergötland).
Kommun: Tranas
Lin: Jonköping

Henrik Franzén
Fanattningslantmatare

Akt 0687-940
Dem» handtag har undvtKknrfe deklronldtl «v Henrik Fnmöi, Sid 1/1



L A N T M Ä T E R I E T

A3S

UNDERAS
..-W

^ - 1 " 2
2

UNDERAS
1:3 _
2 ^-*—"

UNDERÅS-RYD
2:2

UNDERA&WD -—

TRANAS KOWMUN ̂ . ——//
•—'

Ledningsrätt = 44 meter bred
skogsgata med ledningen i mitten.
Utsökningsområde = fastigheter
som belastas av ledningsrätten.

Beskrivning, se aktbilaga BE1.
R«*5tm»r ock unOtalMt ku «n rt

Förrättningskarta AktbUaga KA2
Ärendenummer. F12500

Orig.forraat:A3S

Henrik Franzén
Förrättningslantmätare
Teckenförklaring se KA l

Akt 0687-940
Dora hindllnghir underteckna dektronW » ffcnrftFraiaA Sid: 1/1



I A N T M Ä T E R I E T

A3S

o«7-Mo.i Ledningsrätt = 44 meter bred
skogsgata med ledningen i mitten.
Utsökningsområde = fastigheter
som belastas av ledningsratten.

Beskrivning, se aktbilaga BE1.

Förrättningskarta Aktbilaga KA3
2013-03-08 Ärendenummer: F12600

Ong.forrait:A3S

Henrik Franzén
Förrättningslantmätare

_

—

O 100 200 300 400 500
Illllllllll l l l TeckenlQrklanng se KA1

Akt 0687-940
Dartna handlir^ har underttdcmte dektronlskt av HaaikTniatx Sickl/1



L A N T M Ä T E R I E T

A3S

D687-M0.1 Ledningsrätt = 44 meter bred
skogsgata med ledningen l mitten

aUUöknhgsområde = fastigheter
som belastas av ledningsrätten.

Beskrivning, se aktbilaga BE1.
R«ntoteroöi

Förrätliungskarta Aktbiisga KA4
2013-03-08 Ärendenummer F12600

Orig.fomat: A3S

Henrik Franzén

Förrättningslantmätare100 200 300 400 500
t t i

Teckenförklaring K KAl

Akt 0687-940
Denn handling tar uniirtedaiils elektronik m Hört Franka Sid: 1/1



L A N T M Ä T E R I E T

A3S

Ledningsratt = 44 meter bred
skogsgata med ledningen i mitten

Utsökningsområde = fastigheter
som belastas av ledningsrätten.

Beskrivning, se aktbilaga BE1.

Förrättmngskarta AktbUag» KAS
2013-03-08 Ärendenummer: Fl 2600

Orig.fonrut:A3S

Henrik Franzén
Fönåttningslantmätare
Teckenförklaring se KA1

Akt 0687-940
Don hradHif h«r undtrteciaau



L A N T M Å T E R I E T

A3S

JÖNKÖPINGS LAN
TRANAS KOMMUN

ow-MQ.1 Ledningsrätt = 44 meter bred
skogsgata med ledningen i mitten

Utsökningsområde = fastigheter
som belastas av ledningsrätten.

Beskrivning, se aktbilaga BE1.
RMWWet o» onfWgMv tan Mia

Förrättningskarta Aktbilaga KA6
Ärendenummer: Fl 2600

OrigfonnatA3S

Henrik Franzén
Förrättningslantmåtare

Teckenförklaring se KA l

O 100 200 300 400 500
liHiuml l l l l

Meter 1:10 OOC

Akt 0687-940
Sid: l A



L A N T M Ä T E R I E T

A3S

..ÖSTERGÖTLANDS UN
' ÖOESHÖG KOMMUN

ÖSTERGÖTLANDS LÅN
ÖOESrtöG KOMMUN

JÖNKÖPINGS LAN
TRANÅS KOMMUN

ÖSTERGÖTLANDS LAN
ÖDESKOG KOMMUN

os»T-»io.i Ledningsratt = 44 meter bred
skogsgata med ledningen i mitten
Utsökningsområde = fastigheter
som belastas av ledningsrätten.

Beskrivning, se aktbilaga BE1.
wntWigMÉr Kan VM» oMUan*» wtaliMtt.

Förrättningskarta AktbiingaKA?
2013-03-08 Ärendenummer F12600

Orig.formflt A3S

Henrik Franzén
Förrättningslantmätaie

Teokenföfklaring se KA l

Akt 0687-940
Ihrcu handtag harundertecknaKeleklnniskl av HOT* tnatåi Sidil/1



L A N T M Å T E R I E T

A3S

TLANDSLAN
KOMMUN

JÖNKÖPINGS LAN
TRANAS KOMM

GSLAN
TRANAS KOMMUN

ÖSTERGÖTLANDS LAN
ODESHÖG KOMMUN

OMT-840.1 Ledningsnätt = 44 meter bred
skogsgata med ledningen i mitten

aUtsökningsområde = fastigheter
som belastas av ledningsrätten.

Beskrivning, se aktbilaga BE1.
RMfeM» och MiWIgMar Kan van oMMantjt mtorind

Förrättningskarta Aktbiiagt KAS
Ärendenummer F12600

Orig.format A3S

Henrik Franzén
Förrättningslantmätare
Tcckenfarklaring se KA l

Akt 0687-940^
Dm»handllngh«rimderteckn.Bdektranlskl.vH(n>4fr»iirfn Sid: 1/1



L A N T M Ä T E R I E T

Sida 1 (5)
Aktbilaga BE1
Akt 0687-940

Beskrivning
2013-03-08
Ärendenummer
F12600

Förrättningslantmätare
Henrik Franzén

Ärende Ledningsrätt för kraftledning (Sydvästlänken) mellan Hallsberg och
Hurva (delsträcka kommungräns Aneby/Tranås till länsgräns
Jönköping/ Östergötland)

Kommun: Tranås Län: Jönköping

Ny ledningsrätt

l. Ledningens
ändamål och
huvudsakliga
beskaffenhet

2. Utrymme som
upplåts för
ledningen

3. Befogenheter
som följer med
ledningsrätten

0687-940.1, Starkström

Till förmån för Affärsverket Svenska Kraftnät.

Belastar: Se Belastade fastigheter nedan.

Till förmån för ledningsrättshavaren upplåts rätt att anlägga och för
all framtid bibehålla en elektrisk växelströmsledning med en
systemspänning av högst 400 kV växelströms luftledning jämte
tillhörande anordningar inom fastigheter enligt nedan och i den
sträckning som redovisas på förrättningskartorna, se aktbilagor KA1-
KA8.

Ledningen skall byggas.

Ledningens sträckning 1-2,3-4,5-6,7-8 och 9-10, se förrättningskarta,
aktbilaga KA1-KA8.

I ledningsrätten ingår rätt för ledrdngsägaren:
+ att anbringa för luftledningen erforderliga stolpar, stag, linor, samt

jordtag och övriga tillbehör.

* att nu och framdeles fälla för ledningen hinderliga och för dess
säkerhet farliga träd och buskar. Såvitt gäller skogsmark får så ske
inom skogsgatan, som engångsersätts, och utanför skogsgatan mot
ersättning i varje särskilt fall. Skogsgatan för luftledningen har en
bredd av 44 meter varav 22 meter på vardera sida om ledningens
centrumlinje.

* Att i erforderlig omfattning äga tillträde till fastigheten för
ledningens anläggande samt tillsyn, underhåll, ombyggnad och
reparation av densamma, varvid ledningsägaren har att i mån detta
kan ske utan väsentlig olägenhet, iaktta av fastighetsägaren givna
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anvisningar beträffande rätten att ta väg.

* Att vid ledningens anläggande och framtida tillsyn, reparation,
underhåll och ombyggnad använda vid varje tillfälle befintliga
vägar inom fastigheten.

4. Tid inom vilken Ledningen ska vara utförd inom 3 år från det att ledningsbeslutet
ledningen ska vara vunnit laga kraft.
utförd

Ledningsbeslutet kan enligt 31 § första stycket LL förfalla om ledningen inte dragits fram
inom föreskriven tid.

5. Övriga 5-1 Ledningsrättshavaren ska:
föreskrifter + utöva sina befogenheter som följer med ledningsrätten så att

berörda fastigheter inte betungas mer än nödvändigt.

* när avverkning utförs av ledningsägaren tillse att virke och
avverkningsrester inte kvarlämnas så att fara för insektsangrepp
eller hinder för pågående markanvändning uppstår.

* se till att virke eller avverkningsrester inte kvarlämnas i åkermark,
betesmark eller tomtmark så att det är till hinder eller olägenhet för
fastighetsägare, arrendator eller nyttjanderättshavare.

» utan kostnad för fastighetsägaren och utan oskälig tidsutdräkt
upplysa om eller märka ut ledningens sträckning samt anvisa eller
vidta erforderliga skyddsföreskrifter inför åtgärder som kräver
medgivande, vilket skall inhämtas i god tid.

* utan kostnad för fastighetsägaren och utan oskälig tidsutdräkt
genom sakkunnig personal anvisa eller vidta lämpliga
skyddsåtgärder när arbete behöver utföras i ledningens närhet.
Denna skyldighet är begränsad till arbete som hör samman med
oförändrad markanvändning.

* sedan ledningsarbetet avslutats i görligaste mån återställa mark,
byggnader och anläggningar i förut befintligt skick.

5.2 Fastighetsägaren får inte:

4 uppföra byggnad, utföra annan anläggning, plantera träd inom
skogsgatan eller anordna upplag utan ledningsägarens i god tid
inhämtade medgivande så att ledningens bibehållande enligt
gällande säkerhetsföreskrifter äventyras.

+ i ledningens närhet utan ledningsägarens i god tid inhämtade
medgivande spränga, fälla träd, schakta eller på annat sätt ändra
marknivån eller vidta annan åtgärd som kan medföra fara för
ledningen eller medföra att ledningen kan vålla skada på person
eller egendom.
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Belastade
tigheter

lås Kommun

Registerenhet

Stockabäck 1:12

Stockabäck 1:16, område 1

Stockabäck 3:1

Stockabäck 2:2

Stockabäck 1:16, område 1

Målen 5:1, område 2

Linder ås-Ry d 1:4, område 1

Målen 5:1, område 3

Linderås-Ryd 1:2, område 2

linderås-Ryd 1:4, område 2

Linderås-Ryd 2:3

Linderås-Ryd 2:2

Linderås 4:1

Linderås 1:3

Linderås 1:4

Linderås 7:1, område 2

Linderås 2:1

Linderås 7:1, område 1

Linderås-Uddarp 1:2, område 1

Linderås-Uddarp 1:3

Linderås-Uddarp 1:2, område 2

Finnanäs 1:7

Finnanäs 2:4, område 3

Sträcka

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Figur
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4

5

6

7

8

9

10
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17
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19

20

21

22

23

Karta

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2

KA2-KA3

KA3

KA3

KA3

KA3

KA3

KA3

KA3

KA3
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é. Belastade
fastigheter

Registerenhet

Finnanäs 6:6, område 1

Finnanäs 1:2

Finnanäs 6:6, område 2

Finnanäs 2:4, område 1

Finnanäs 6:6, område 2

Oberga 1:5

Oberga 2:2, område 2

Oberga 2:3, område 1

Oberga S:l, område 2

Oberga 2:2, område 1

Oberga 2:3, område 1

Göberga 1:18

Göberga 1:2

Göberga 1:34

Göberga 1:24

Restad 1:5

Restad 1:6

Rödje 2:2

Julseryd 2:1

Markestorp 1:1

Skräddarp 1:3

Färesbo 3:1

Kvalarp 1:1

Sträcka

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

Figur
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26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Karta

KA3

KA3

KA3

KA3

KA3

KA3

KA3

KA3

KA4

KA3-KA4

KA3-KA4

KA4

KA4

KA4

KA4

KA4

KA4

KA4

KA4-KA5

KA5

KA5

KA5

KA5

6. E
fast
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Akt 0687-940

6. Belastade
fastigheter

Registerenhet

Ballstorp 1:4

Kolshult2:2

Påvarp 1:1

Blankhester 1:10

Ingefredarp 1:1

Högstorp 1:14

Högstorp 1:4

Bråten 1:1

Kungshult 6:1, område 1

Kungshult 6:1, område 1

Hålaveden 1:48

Sträcka

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

1-2

3-4

5-6

7-8 och
9-10

Figur
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50

51

52

53

54

55

56

57

Karta

KA5

KA5

KA5-KA6

KA6

KA6

KA6

KA6

KA6

KA7

KA7

KA8

.3

.3

.3
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CA4
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4
Denna handling har undertecknats elektroniskt av

Henrik Franzén
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