Till LRF:s riksförbundsstyrelse

Skötsel av väg- och ledningsrätter
På LRF Västra Götalands regionstämma 2016 behandlades en motion från Vara
kommungrupp om problemet med intrång när vägar och ledningsrätter ska underhållas eller
vid nybyggnation av dessa.
De olika aktörerna som ska utföra dessa jobb har olika förfaringsätt vilket skapar en oreda och
stor osäkerhet hos markägaren. Motionären menar att det behöver skapas en
branschöverenskommelse som skapar ordning och reda och som gör det lättare både för
markägare och andra aktörer att ha koll på gemensamma spelregler.
LRF Västra Götaland håller med motionären om att det finns stora brister i kommunikation
och tillvägagångssätt när det gäller skötsel av väg- och ledningsrätter. Svensk Energi har en
policy som togs fram i november 2014 om markåtkomst. Policyn tar upp samråd,
markupplåtelseavtal, allmänna avtalsvillkor, ersättning, särskild ersättning vid
överenskommelse, flyttning av ledning, särskilda regler för tomtmark samt regler för ombud.
Men en policy innebär ju inte att alla nätbolag använder den utan den är en rekommendation
till Svensk Energis medlemmar.
LRF centralt arbetar med att gå igenom nuvarande policy för att få till förbättringar för våra
mark- och fastighetsägare. LRF har som långsiktigt mål att försöka hitta en gemensam
uppförandekod tillsammans med Svensk Energi på en nivå som båda parter accepterar.
LRF Västra Götaland anser att frågan är viktig och vill betona vikten av att markägaren tidigt
är med i processen, deltar på samrådsmöten, nyttjar LRFs kommungrupper och tar hjälp av
LRF:s samlade kompetens i ett tidigt skede. Äganderätten är ett mycket prioriterat område i
LRF och har under 2015 fått förstärkning genom fler anställda personer.
Regionsstämman beslutade tillställa riksförbundsstyrelsen en skrivelse för att understryka
behovet av att denna fråga kräver ett kraftfullt agerande från LRF:s sida för att våra
markägare skall hanteras väl i dessa intrångsfrågor.
Med vänliga hälsningar
Sofia Karlsson, ordförande LRF Västra Götaland

