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BAKGRUND

Energimarknadsinspektionen beslutade den 13 juli 2009 att meddela E.ON
Energidistribution AB (tidigare E.ON Elnät Sverige AB, nedan kallat E.ON)
nätkoncession för linje avseende en 130 kV luftledning och en 130 kV markkabel
från Rinkaby till Kristianstad N i Kristianstad kommun, Skåne län. Beslutet
överklagades av berörda markägare till regeringen som den 15 augusti 2013
upphävde Energimarknadsinspektionens beslut och återförvisade ärendet till
Energimarknadsinspektionen för fortsatt handläggning. Skälet för regeringens
beslut var att Energimarknadsinspektionen inte inhämtat ett yttrande från
Jordbruksverket, vilket regeringen bedömde hade varit av vikt mot bakgrund av att
det i utredningen framkommit att jordbruksmark var den dominerande
markanvändningen i utredningsområdet.

Efter det att prövningen i ärendet återupptagits inhämtade Energimarknadsinspektionen ett yttrande från Jordbruksverket, varvid Energimarknadsinspektionen
meddelade nytt beslut i ärendet den 24 november 2016. I detta beslut avslog
Energimarknadsinspektionen E.ON:s ansökan om nätkoncession för linje.

E.ON har nu överklagat Energimarknadsinspektionens beslut till mark- och
miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen noterar att E.ON sedan ansökan inkom
till Energimarknadsinspektionen har bytt namn till E.ON Energidistribution AB.

YRKANDEN M.M.

E.ON har i första hand yrkat att mark- och miljödomstolen meddelar nätkoncession
i enlighet med ansökan. I andra hand har E.ON yrkat att mark- och miljödomstolen
ska återförvisa ärendet till Energimarknadsinspektionen för förnyad prövning.
Vidare har E.ON yrkat att beslutet om koncession ska förenas med vissa angivna
villkor.

Energimarknadsinspektionen har motsatt sig ändring av det överklagade beslutet.
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E.ON har anfört i huvudsak följande till stöd för sin talan.

Kristianstad tätort har vuxit på senare år och expansionen förväntas fortsätta. En
förstärkning av regionnätet i området är nödvändig och ledningen syftar till att det
även fortsättningsvis ska kunna upprätthållas en hög leverans- och driftsäkerhet i
området. För staden Kristianstad är driftsäkerheten särskilt viktig, eftersom staden
med hjälp av kraftiga elektriska pumpar hålls översvämningsfri vid högvattenlägen.
Ledningen är även av stor betydelse för att C4 Energi ska kunna utveckla sitt elnät.

Energimarknadsinspektionen har gjort en felaktig tolkning av bestämmelserna i
3 kap. miljöbalken. En avvägning ska göras mellan å ena sidan intresset av att
bevara ett mark- eller vattenområde för framtiden och å andra sidan värdet av att ta
det i anspråk för något visst ändamål. Företräde ska ges åt en sådan användning som
medför en god hushållning från allmän synpunkt (se prop.1985/86:3, s.158). Av
3 kap. 1 § första stycket följer att det i ärenden som rör tillstånd till
exploateringsföretag som berör brukningsvärd jordbruksmark måste utredas om inte
en lokalisering av företaget på tillfredsställande sätt kan ordnas på annan mark. Med
detta avses att lokaliseringen av exploateringsföretaget ska vara fullt godtagbar från
samhällsbyggnadssynpunkt. Självfallet inryms däri att den alternativa lokaliseringen
ska vara tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig. Det
ianspråktagande som åsyftas i första stycket innefattar åtgärder som på ett varaktigt
sätt hindrar fortsatt biologisk produktion på marken.

Det är otvistigt att merparten av den aktuella marken i ärendet består av
brukningsvärd åkermark. Det innebär dock inte att den har ställning av riksintresse
utan att vid konkurrerande anspråk på marken ska hänsyn tas till jordbruksmarkens
betydelse i förhållande till det konkurrerande anspråkets vikt och betydelse för
samhället. Energimarknadsinspektionen anger i sitt beslut att ansökt ledning utgör
ett sådant väsentligt allmänt intresse eftersom den avser att trygga elförsörjningen i
ett område men menar samtidigt att den ansökta ledningen inte träffas av undantaget
i 3 kap. 4 § miljöbalken eftersom det är möjligt att bygga ledningen i markkabel-
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utförande. Enligt E.ON:s uppfattning står dock verksamheterna inte i strid med
varandra om en noggrann lokalisering görs. Från allmän synpunkt är det inte
tillfredställande att i förevarande fall ta annan mark i anspråk för anläggandet av en
markkabel eftersom i princip all mark som kan vara aktuell är jordbruksmark.
Energimarknadsinspektionen tycks emellertid dra slutsatsen att en nedgrävning av
ledningen inte alls skulle påverka jordbruksmarken. Detta är inte är korrekt. Något
varaktigt hinder i form av stolpar uppstår visserligen inte, men långa schaktsträckor
genom områden med dokumenterat mycket känsliga dräneringsförhållanden ställer
ofrånkomligen till problem. Det är vidare inte funktionellt lämpligt att förlägga den
aktuella ledningen som markkabel eftersom det är sämre ur ett drift- och
leveranssäkerhetsperspektiv. Det är heller inte ekonomiskt rimligt med de
merkostnader det innebär för kundkollektivet.

E.ON har tagit initiativ till samråd och dialog med berörda markägare inför framtagande av koncessionshandlingarna. När E.ON avgränsade tekniken till att avse
luftledning valde dock flertalet berörda markägare att inte delta i något fortsatt
samråd och inte heller ge E.ON medgivande till förundersökningar utmed
ledningssträckan. Detaljlösningar har därmed inte kunnat diskuteras med de som
har störst kunskap om området och om hur marken brukas. E.ON har heller inte haft
möjlighet att beträda berörda fastigheter för att studera lokala förhållanden och i
detalj kunna utreda hur stolpar och stag ska placeras för att minimera påverkan från
kraftledningen. Mot bakgrund härav har möjliga och lämpliga stolpplaceringar inte
kunnat utvärderas i fält eller diskuteras med berörda fastighetsägare och lantbrukare.

För att få en uppfattning om vilken begränsning en luftledning kan få för lantbruket
i området har E.ON emellertid låtit göra en preliminär stolpplacering utifrån
fastighetskarta och ortofoto. Vinkelpunkterna för ledningen är givna utifrån
koncessionsansökan och ledningens spannlängd är mellan 250 meter och 350 meter.
Utifrån dessa förutsättningar har stolpar på raklinjesträckorna i möjligaste mån
placerats invid bruknings- och fastighetsgränser samt i mark där odling inte bedrivs
(t.ex. impediment, betesmark, militärt övningsfält); allt utifrån vad som har kunnat
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utläsas från ovan nämnda kartunderlag. Även vinkelstolparna är uteslutande
placerade på detta vis. Den preliminära stolpplacering som gjorts ger 26 raklinjestolpar, 8 vinkelstolpar, en kabeländstolpe samt en stolpe för anslutning till befintlig
luftledning Ivö-Åhus, dvs. totalt 36 stolpar på den cirka 10 km långa luftledningssträckan. Utifrån denna stolpplacering har en uppskattning gjorts av påverkan på
brukad mark. Påverkan från en luftledning över odlad mark orsakas enbart av
luftledningens stolpar. Utifrån den odlingsstruktur som kan utläsas och tolkas från
ortofoto påverkas de flesta skiften utmed ledningssträckan inte på något vis av att
en luftledning byggs i ansökt sträckning. Den stolpplacering, som gjorts i detta
skede visar att de flesta stolparna (19 stycken) kan placeras i åkerkant samt i de
flesta fall även utmed väg eller dike. Endast fem stolpar placeras mer centralt i den
odlade strukturerna (varav två av dessa fem stolpar placerats i fastighetsgräns).
Resterande 12 stolpar placeras i mark som inte utgör åkermark (t.ex. betesmark,
skog och impediment). Vissa av de fält där stolpar placeras i åker eller åkerkant är
rimligtvis lämpliga för installation av moderna system för bevattning (t.ex. linjär
bevattning och bevattningsramper). Vid installation av ett sådant system gör
brukningshinder, exempelvis luftledningsstolpar, att anpassning av systemet krävs.
Det kan även vara en rimlig bedömning att en viss åkerareal får mindre optimal
bevattning trots en sådan anpassning. Utifrån E.ON:s kännedom om metodiken kan
man dock genom att nyttja sprinklersystem i respektive ytterkant ("vinge") på en
bevattningsramp vattna även intilliggande mark, vilket exempelvis torde ske vid
nyttjande av bevattningsramp intill vägar, där rampen inte får gå för nära
vägstrukturen. På motsvarande vis bör det vara fullt möjligt att nyttja rampen intill
en kraftledningsstolpe. Utifrån ett antagande om att den yta som påverkas är cirka
fem meter på vardera sida om en kraftledningsstolpe, alternativt från åkerkant till
fem meter från stolpen för stolpar placerade invid åkerkant, och under förutsättning
att bevattningsrampen installeras med den körriktning som kan tolkas från ortofoto,
beräknar E.ON att den yta som inte kan direktbevattnas uppgår till mindre än fem
hektar (avser elva stolpar, placerade på skiften vilka E.ON erfar kan vara lämpliga
för rampbevattning).
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Denna yta understigande 5 hektar, vilken kan antas få mindre optimal bevattning,
ska jämföras med den yta på 80 hektar som enligt markägarnas arbetsgrupp inte alls
blir tillgänglig för konstbevattning, tillika den yta som ligger till grund för den
beräknade intäktsförlusten om 33 miljoner kronor under en period om 100 år. E.ON
konstaterar att den berörda åkerarealen är långt mindre än en tiondel av den yta som
legat till grund för kalkylen. Att luftledningen skulle omöjliggöra all konstbevattning inom en yta på 80 hektar är enligt E.ON:s bedömning orimligt. Stolpar
med placering i fält som inte bedöms lämpliga för rampbevattning på grund av t.ex.
fältets form är till antalet 13 stycken. Intrånget för var och en av dessa stolpar är ett
fåtal kvadratmeter. Självklart kommer berörda markägare att ersättas för den
olägenhet och det intrång i brukningen som stolparna medför. En värdering av
intrånget sker normalt i samband med en ledningsförrättning eller genom att
frivilliga markupplåtelseavtal tecknas. Värderingen görs efter rådande
markanvändning. Ledningsförrättning kan ske först när koncessionen slutligen har
prövats. Det har inte kommit till E.ON:s kännedom att system för modern
bevattningsteknik är särdeles utbyggt i området och antal fält med installerad
rampbevattning är, såvitt E.ON vet, få utmed ansökt ledningssträckning. Som
framgår ovan kommer de flesta fält inte att påverkas av att luftledningen byggs,
eftersom det enbart är vid stolpplatser som en konflikt kan uppkomma. Om en
konflikt uppkommer mellan en befintlig rampbevattningsanläggning och en ny
luftledningsstolpe tillhörande den nu aktuella ledningen, kommer E.ON att ersätta
den merkostnad som uppstår för att anpassa eller komplettera anläggningen till de
nya förhållandena.

När en ny anläggning för rampbevattning eller motsvarande framöver ska installeras
på ett fält som berörs av en stolpe för den nu aktuella ledningen kommer E.ON på
motsvarande vis att ersätta den verifierade merkostnad som uppstår för att anpassa
den tillkommande rampbevattningsanläggningen till stolpintrånget. E.ON:s
bedömning är att en sådan anpassning exempelvis kan avse att två smalare system
installeras (ett på vardera sidan av stolpen) i stället för ett brett bevattningssystem.
E.ON kan således inte se att byggnation av luftledningen hindrar berörda markägare
att tillgodogöra sig moderna bevattningstekniker. Vid t.ex. markbearbetning och
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skörd medför stolpe i åker en olägenhet, som beräknas och ersätts enligt gängse
norm.

Den utredning som tillkommit i ärendet från Energimarknadsinspektionens första
beslut från 2009 till det beslut som överklagan nu avser är ett yttrande från
Jordbruksverket. Energimarknadsinspektionen hänvisar till detta yttrande i sitt
beslut. Jordbruksverket anför bl.a. att det krävs att en optimal placering av stolparna
fastställs för att en korrekt beräkning av intrånget ska kunna ske. Eftersom en
stolpplacering inte har gjorts är det inte möjligt att göra en ekonomisk jämförelse
mellan alternativen och mot den bakgrunden går det inte att utesluta att intrånget
kan visa sig vara betydande. Enligt E.ON:s uppfattning tillför inte Jordbruksverkets
yttrande information som inte tidigare varit känd i ärendet. Yttrandet kan därför inte
ha varit avgörande för Energimarknadsinspektionens beslut. E.ON har genom att
redovisa en preliminär placering av stolparna visat att stolparna i åkermark är
relativt få. Påverkan på markanvändningen torde kunna minskas ytterligare genom
dialog med berörda markägare.

Kalkylerna för projektet har uppdaterats till dagens prisnivå samt justerats, eftersom
tidigare redovisad kalkyl inte visat sig vara komplett. För markkabelalternativet
saknades exempelvis tidigare kostnaden för kompenseringsutrustning (8 miljoner
kronor), vilken krävs i stationen vid markkabelförläggning av långa ledningar.
Därutöver har kostnaden för styrd borrning under väg och järnväg uppdaterats till
en korrekt nivå. Den tidigare kostnaden var inte i paritet med vad motsvarande
arbeten har visat sig kosta på senare år. Denna justering ökar kostnaden för såväl
luft- som markkabelalternativen, eftersom det är en kabelsträcka med flera
borrningar även i luftledningsalternativet. Avseende huvudalternativet för ansökan
har den kostnaden justerats uppåt utifrån tillägg för kabling i tätort. När det gäller
luftledning har den tidigare kalkylen, som avsåg fackverksstolpar i stål,
kompletterats med en kalkyl för en luftledning med stålrörstolpar. Stålrörstolpar är
en relativt ny teknik, som E.ON nyttjat med gott resultat på andra platser i landet på
senare år. Stålrörstolpen är en mer kostnadseffektiv stolptyp, som lämpar sig väl för
jordbruksmark. Stolptypen medför ett litet markintrång (understiger eller är i paritet
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med det för en fackverksstolpe, men är avsevärt mindre än för en träportalstolpe)
samt medger höga stolpar, vilket ger långa ledningsspann och därmed färre stolpar.
Jämfört med fackverksstolpar så är stålrörstolpen sluten i stället för ihålig, vilket
gör att risken för spridning av sly och ogräs begränsas betydligt.

En justering och komplettering av kalkylerna medför följande:


Markkabelalternativet kostnadsberäknas till ca 94 miljoner kronor.



Huvudalternativet, luftledning byggd med fackverksstolpar samt med viss
kabelsträcka, kostnadsberäknas till ca 57 miljoner kronor.



Huvudalternativet, luftledning byggd med stålrörstolpar samt viss
kabelsträcka kostnadsberäknas till ca 43 miljoner kronor.

Kostnaden för intrångsersättning och ersättning för annan skada till berörda
markägare ingår inte i kalkylerna.

E.ON har genomfört en gedigen utredning av möjligheterna att etablera ytterligare
en regionnätsmatning till Kristianstad, vilket såväl E.ON som C4 Energi bedömer är
nödvändigt och brådskande. Alternativen avser såväl ansökt huvudalternativ, där
alternativ avseende lokalisering och tekniskt utförande har utretts, men även
alternativ matning från annat håll. Genomförda utredningar visar att
huvudalternativet för ansökan är det mest lämpliga och uppfyller miljöbalkens
hänsynsregler. Vid en skälighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ställer
Energimarknadsinspektionen merkostnaden för markkabelförläggning mot nyttan
med densamma. Avseende kvantifiering av nyttan hänvisar Energimarknadsinspektionen till den intäktsförlust som redovisats av markägarnas arbetsgrupp.
E.ON bedömer denna intäktsförlust vara grovt felkalkylerad. Dessutom sker
intäktsjämförelsen mot brukning av mark helt utan konstbevattning. Det kan även
finnas skäl att ifrågasätta tidsaspekterna och på det sätt jämförelserna av
intäktsförluster och investeringskostnader är gjorda. Även med anledning av den
översyn av tidigare redovisad kalkyl som gjorts framgår att den merkostnad som en
markförlagd ledning medför inte kan motiveras av den mycket begränsade nytta
som uppstår genom något färre brukningshinder i jordbruksmarken.
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Sammanfattningsvis vilar Energimarknadsinspektionens resonemang och beslut på
felaktiga grunder. Det saknas därmed skäl för myndigheten att avslå ansökan enligt
de grunder som angivits i beslutet.

Energimarknadsinspektionen har anfört i huvudsak följande till stöd för sitt
bestridande.

E.ON:s påstående att Energimarknadsinspektionen har tolkat 3 kap. 4 § miljöbalken
som ett förbud är felaktigt. Energimarknadsinspektionen har gjort en bedömning av
om det är möjligt att bygga ledningen som markkabel i en annan sträckning och har
funnit att så är möjligt. E.ON har inte lyckats visa på motsatsen i sitt överklagande.
Aktuell jordbruksmark har mycket goda förutsättningar för specialgrödor och ger
höga skördar. En luftledning som byggs över denna mark kan antas få större negativ
påverkan än en markkabel. En luftledning skulle medföra ett intrång under en lång
tid. Frågan om bevattning av jordbruksmarken måste ses i ett framtidsperspektiv;
det går inte att endast utgå från hur bevattningen går till idag. Energimarknadsinspektionen har tagit fastighetsägarnas uppgifter om att en markkabel innebär
mindre negativ påverkan än en luftledning som vägledning i bedömningen vad
avser brukandet av marken. Det har inte funnit skäl att ifrågasätta fastighetsägarnas
uppgifter.

E.ON har i andra hand yrkat att målet ska återförvisas till Energimarknadsinspektionen för ny prövning. Det är olyckligt att E.ON först i överklagandet till
mark- och miljödomstolen kommit med nya uppgifter om kostnaderna för
luftledning respektive markkabel samt uppgifter om hur ledningsstolparna skulle
kunna placeras. Dessa uppgifter borde E.ON ha kunnat ge in tidigare till
Energimarknadsinspektionen. Av processekonomiska skäl bör målet dock inte
återförvisas till Energimarknadsinspektionen ytterligare en gång.

Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Skåne län och Kristianstad kommun har på
anmodan av mark- och miljödomstolen yttrat sig i ärendet.

10
NACKA TINGSRÄTT
Mark- och miljödomstolen

DOM

M 7546-16

Jordbruksverket har hänvisat till det yttrande som ingavs till Energimarknadsinspektionen samt gjort följande tillägg och förtydliganden.

Införandet av nya brukningshinder i åkermark medför ett intrång som innebär att nu
modern och miljövänlig teknik, bl.a. för bevattning, inte kan användas fullt ut. Jordbruksverkets generella syn är därför att det i möjligaste mån måste undvikas att
införa nya brukningshinder i jordbruksmarken och att starka skäl måste finnas
därför. Det intrång som en luftledning medför har tidigare inte beräknats av E.ON.
Ur intrångssynpunkt gick det därför inte att jämföra och ta ställning till alternativen
luftburen ledning eller markförlagd ledning. Mot bakgrund av att den ekonomiska
effekten av intrånget inte hade beräknats och således inte kunnat beaktas som en del
i avvägningarna i ärendet så fann Jordbruksverket att tillräckligt starka skäl inte
hade redovisats för att ansökan skulle kunna tillstyrkas.

Det som tillkommit i ärendet är Energimarknadsinspektionens beslut av
den 24 november 2016 samt E.ON:s överklagande till mark- och miljödomstolen.
Vad avser nytillkommet underlag inom Jordbruksverkets primära
verksamhetsområden så presenteras i E.ON:s överklagande dels en grov
uppskattning av den arealmässiga storleken av driftsförlusten för jordbruksproduktionen vid byggandet av en luftledning, dels reviderade kostnadsuppskattningar för uppförandet av två varianter av luftledning respektive en för
markledning. I korthet innebär de av E.ON reviderade kostnadsuppskattningarna att
luftledningen blir billigare att uppföra men att markledningen däremot blir avsevärt
dyrare. Kostnadssänkningen för ett nytt och billigare luftledningsalternativ uppgår
jämfört med det tidigare luftledningsalternativet till cirka 11 miljoner kronor eller
till cirka 21 procent. Fördyringen för markledningsalternativet uppgår till cirka
18 miljoner kronor eller till cirka 23 procent. Skillnaden mellan de två alternativen
har enligt dessa uppskattningar därmed ökat från tidigare cirka 22 miljoner kronor
till nu cirka 51 miljoner kronor. Utgångspunkten för Jordbruksverkets bedömningar
är fortsatt att det måste kunna göras en avvägning mellan de olika alternativen
luftledning och markledning. Särskilt måste merkostnaden för uppförandet av en
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markledning jämfört med en luftledning kunna jämföras med de konsekvenser som
skillnaden i markintrång får på den jordbruksproduktion som berörs. Därutöver
måste även byggnationens effekter på landskapsbilden i övrigt också kunna göras
till föremål för mer ingående bedömningar.

Företrädare för berörda markägare har tidigare i ärendet hävdat att cirka 80 hektar
jordbruksmark kommer att beröras av en luftledning. Markägarna har med ett
antagande om hundra års varaktighet för kraftledningen, en kalkylränta på 4 procent
och en av intrånget orsakad intäktsförlust på cirka 16 700 kr/hektar beräknat en
summa nuvärde för intrånget på cirka 33 miljoner kronor. E.ON gör i sin inlaga
däremot uppskattningen att en areal på sammanlagt högst cirka fem hektar kommer
att bli påverkad av byggnationen av en luftledning. Med i övrigt samma antaganden
som ovan sjunker därmed, enligt verkets beräkning, summa nuvärde för intrånget
från cirka 33 miljoner kronor till cirka 2 miljoner kronor eller med cirka 94 procent.
Skillnaden mellan uppskattningarna är således betydande. Härutöver så framför
E.ON att det tillkommer kostnader i jordbruksproduktionen vid en nedgrävning av
en kabel orsakade av att skador uppkommer på dräneringen på berörda fält. Efter att
ha tagit del av de ekonomiska beräkningarna i ärendet finner verket det nödvändigt
att det görs en mer djupgående och från båda parter fristående utredning avseende
de effekter på jordbruksproduktionen som kan förväntas uppkomma vid
uppförandet av en luftledning respektive uppförandet av en markledning. Utredaren
måste ha god kunskap om jordbruk och dessutom ha god lokalkännedom. Grunden
för en sådan utredning måste vara en ingående beskrivning av vilka fysiska effekter
båda alternativen kommer att få på jordbruksproduktionen på de aktuella arealerna.
En viktig fråga i sammanhanget är storleken på de berörda arealerna vilken är en
fråga som det enligt ovan föreligger vitt skilda uppfattningar om. Särskild vikt
måste i denna del av utredningen vidare läggas vid effekterna på möjligheten till
bevattning av de berörda arealerna. I de efterföljande ekonomiska beräkningarna
måste sedan inte bara byggnationens effekter på intäktssidan i
jordbruksproduktionen belysas utan eventuella effekter på kostnadssidan måste
också bli föremål för en belysning. Utöver dessa ekonomiska effekter på
jordbruksproduktionen så bör även effekter på markvärdena av en eventuell
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byggnation göras till föremål för överväganden. Ekonomiska effekter av en
eventuell byggnation bedöms inte inskränka sig inte till enbart effekter på
jordbruksproduktionen utan torde också innebära effekter på berörda fastigheters
marknadsvärden. Slutligen finner verket mot bakgrunden av att skillnaden mellan
de två olika ledningsalternativen nu ökat med cirka 29 000 000 kr eller med drygt
130 procent bör en av parterna oberoende genomlysning ske även av
uppförandekostnaderna.

Länsstyrelsen i Skåne län har motsatt bifall till överklagandet och har hänvisat till
vad länsstyrelsen tidigare anfört i målet.

Kristianstad kommun har uppgett att kommunen inte har något ytterligare att
tillföra målet utöver vad som tidigare anförts vid Energimarknadsinspektionen.

Ett antal markägare och företrädare för LRF kommungrupp Kristianstad,
som inte heller är part i målet, har inkommit med yttranden till domstolen där de
avstyrker domstolen från att bifalla överklagandet. De har anfört i huvudsak
följande. Genom miljökonsekvensbeskrivningen och Jordbruksverkets yttrande står
det klart att stolparna till luftledningarna och medföljande vajersteg, oavsett var de
placeras på jordbruksmarken, kommer att medföra brukningshinder som en
markförlagd kabel inte gör. Utöver bevattningsproblematiken finns den påtagliga
risken för spridning av växtsjukdomar på fälten till följd av att stolparnas förekomst
medför svårigheter med fullständig täckning av bekämpningsmedel. I området
förekommer även gränsöverskridande brukning av mark vid exempelvis arrenden
och samverkan med olika grödor, varpå även stolpdragning i fastighetsgräns medför
brukningshinder. På åkrarna förekommer vidare precisionskörning, där
jordbruksmaskiner med hjälp av GPS kör med cirka en centimeters marginal i
samma hjulspår i syfte att undvika markpackning på övrig jord, vilket bidrar till
sämre rotutveckling och tillväxt, och därmed maximera produktionen.
Precisionskörning medför att givorna av växtnäring och växtskyddsmedel kan
optimeras genom att rätt mängd hamnar på rätt ställe, och att jordbearbetning och
mekanisk ogräsbehandling underlättas. Raka fältkanter och åkrar med bra
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arrondering utan hinder ger bra förutsättningar för precisionskörning. Ett fåtal
kraftledningsstolpar med vajersteg i åkern skapar kilar som kraftigt försvårar denna
typ av körning då körningen inte längre kan göras i långa raka körspår. Dessa kilars
påverkan blir betydligt större än de ytor som E.ON kalkylerar med.
Kraftledningsstolpar och vajersteg belägna i åkerkant kommer vidare att utgöra
hinder för vändtegar, varpå vändningen i stället måste göras längre ut i åkern med
ökad markpackning och försämrad produktion som följd. En markförlagd kabel i
jordbruksmark på ett visst djup utgör däremot normalt inte hinder för brukande av
jordbrukets redskap, inte heller för modern bevattningsteknik. Ett sakkunnigt
anläggande av markkabel med iakttagande av befintliga täckdikningsledningar ska
inte heller detta medföra brukningshinder.

E.ON har i genmäle över ovan refererade yttranden anfört i huvudsak följande.

Enligt Energimarknadsinspektionens bedömning är det möjligt att bygga ledningen
som markkabel i en annan sträckning. En sådan bedömning kräver dock noggranna
utredningar, samråd och inventeringar. Energimarknadsinspektionen har inte
ifrågasatt fastighetsägarnas uppgifter om påverkan på brukandet av marken, vilket
E.ON finner anmärkningsvärt.

Mark- och miljööverdomstolen har prövat frågan om att bebygga brukningsvärd
jordbruksmark i två relativt nyligen avgjorda mål, där det i P 4087-15 bl.a. anfördes
att som exempel på sådana väsentliga samhällsintressen som omfattas av
bestämmelsen är bostadsförsörjningsbehovet, intresset av att kunna lokalisera
bostäder och arbetsplatser nära varandra, att skapa väl fungerande och lämpliga
tekniska försörjningssystem samt att säkerställa viktiga rekreationsintressen (prop.
1985/86:3 s. 53). I förevarande fall handlar det om en regionnätsledning vars syfte
och nödvändighet som sådan inte har ifrågasatts, tvärtom har Energimarknadsinspektionen bedömt att den utgör ett väsentligt allmänt intresse.

Eftersom E.ON inte har haft möjlighet att beträda de berörda fastigheterna för att
studera lokala förhållanden har E.ON låtit ÅF ta fram en fördjupad bedömning vad
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avser intrånget i jordbruksmarken. Den fördjupade bedömningen utgår ifrån den
preliminära stolpplacering som E.ON gjort. Fortsatt görs bedömningen att 11
stolpar placeras så att de påverkar möjligheten för linjär bevattning. Ett fåtal av
dessa stolpar (4 stycken) står mer centralt i skiften och ytterligare en står i en
fastighetsgräns i en brukningsenhet. Resterande stolpar (6 stycken) står invid
fältkant. Under det antagande som gjorts om att 5 meter på vardera sida om dessa
stolpar (alternativt från fältkant och 5 meter ut från stolpen) inte går att
direktbevattna med ett linjärt rampsystem, så är det mindre än 5 hektar åkermark
som inte kan direktbevattnas. Oavsett slutlig lösning kommer jordbruksmark att
påverkas om en ny ledning ska byggas till Kristianstad, det är oundvikligt med
hänsyn till stadens läge. E.ON är väl medvetet om att vattenbrist tid från annan gör
sig gällande och har även förståelse för att linjär bevattning sannolikt kommer att
krävas i en överblickbar framtid.

Vad avser uppförandekostnaderna har dessa inte ifrågasatts av Energimarknadsinspektionen. Jordbruksverket anser dock att det bör göras en oberoende
genomlysning. E.ON anser inte att någon ytterligare genomlysning av dessa
kostnader krävs utöver vad som redan redovisats.

Utöver de 11 stolpar som enligt E.ON:s bedömning kommer att placeras på det vis
att eventuell framtida linjär bevattning kan påverkas, finns det i fältens anknytning
t.ex. vägkanter, stenmurar och betesmarker som inte kan eller får besprutas. De
stolpar E.ON avser bygga har inte stag. E.ON har tidigare i yttrande till
näringsdepartentet berört frågan om kraftledningars påverkan på GPS-styrd
utrustning. Elforsk har därefter tagit fram en rapport med titeln Mätningar för
undersökning av kraftledningars påverkan på GPS inom lantbruket (rapport 14:19).
I sammanfattningen av rapporten framgår att någon påverkan från ledarna inte
kunde konstateras, däremot detekterades en viss påverkan från kraftledningens
stålstolpar. I de flesta fall är dock sådan påverkan av kraftledningsstolpar av
marginell eller ingen betydelse för den praktiska tillämpningen.
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E.ON har i flera inlagor i ärendet berört frågan om vikten av leveranssäkerhet samt
skillnaderna i leveranssäkerhet mellan trädsäker luftledning och markförlagd kabel.
Elförsörjningen är en viktig funktion för samhället och ett strömavbrott kan medför
att stora delar av samhället lamslås. Samhällets syn på elförsörjningen innebär höga
krav på leveranssäkerhet. Av ellagen följer att nätkoncessionshavaren ska tillse att
avbrott i överföringen av el aldrig överstiger 24 timmar. När det gäller regionledningar är det E.ON:s absoluta uppfattning att trädsäkra luftledningar är det
utförande som ger högst leveranssäkerhet och som således ger bäst förutsättningar
för en nätkoncessionsinnehavare att efterleva lagstiftarens krav på att överföringen
ska vara av god kvalitet. Trädsäkra luftledningar skadas sällan och vid reparation
kan man snabbt identifiera skador genom inspektion av ledningen. Markförlagda
kablar gör det svårare att fellokalisera källan till avbrott eftersom ledningen inte kan
besiktigas på samma sätt som en luftledning. E.ON:s erfarenhet är att ett kabelfel
inte är möjligt att åtgärda inom förskrivna tidskrav om långa ledningslängder inom
regionnätet förläggs under mark.

UTREDNING

E.ON har till mark- och miljödomstolen bl.a. gett in underlag för preliminär
stolpplacering, kostnadsberäkning för alternativa anslutningar mellan Rinkaby och
Kristianstad samt bild från okulärbesiktning. E.ON har även åberopat två avgöranden från mark- och miljööverdomstolen avseende brukningsvärd jordbruksmark.

DOMSKÄL

Av 3 kap. 4 § miljöbalken följer att jord- och skogsbruk är av nationell betydelse
samt att brukningsvärd jordbruksmark endast får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar om det behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk.
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Bestämmelsen innebär att den fysiska planeringen ska utformas så att tillbörlig
hänsyn tas till jord- och skogsbruk. Bestämmelsen ger även grund för att hävda
jord- och skogsbrukets berättigade intressen i en konkurrenssituation. Den innebär
vidare att brukningsvärd jordbruksmark inte får tas i anspråk för bebyggelse och
anläggningar som kan anordnas på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt på
annan mark. Endast då det aktuella exploateringsföretaget inte kan tillgodoses på
det sättet och det är av väsentligt samhällsintresse att det kommer till stånd kan ett
avsteg från principen vara motiverat (prop. 1997/98:45, del 2 s. 31).

Med begreppet brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge,
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordsbruksproduktion. Markoch miljödomstolen noterar att E.ON inte har ifrågasatt att etablerandet av
ledningen skulle innebära att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk. Det råder
delade meningar mellan de som har yttrat sig i målet rörande hur stor yta av
brukningsvärd jordbruksmark som skulle påverkas av ledningens stolpar. Samma
sak gäller frågan om vilka faktiska problem stolparna och ledningen kan innebära
för omkringliggande jordbruksmark vid användning av rampbevattning och annan
modern teknik. Enligt domstolen står det i vart fall klart att brukningsvärd
jordbruksmark skulle komma att tas i anspråk i en omfattning som inte är försumbar
om stolpar placeras ut för den aktuella ledningen. Dessutom är det enligt domstolen
sannolikt att stolparna kommer att försvåra användningen av rampbevattning och
annan modern teknik som kan komma att utvecklas inom jordbruket framöver.
Ledningen måste således prövas mot hushållningsbestämmelsen i 3 kap. 4 §
miljöbalken.

Prövningen mot nämnda bestämmelse innebär för det första att ledningen måste
anses nödvändig för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse, såsom exempelvis
intresset av att skapa väl fungerande och lämpliga försörjningssystem (prop.
1985/86:3 s. 53). Elledningen uppfyller enligt mark- och miljödomstolen detta krav.

För det andra krävs att behovet av en ny ledning inte kan tillgodoses på ett från
allmän synvinkel tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. I
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uttrycket ”tillfredsställande” ryms att den alternativa lokaliseringen ska vara
tekniskt och funktionellt lämplig samt ekonomiskt rimlig (prop. 1985/86:3 s. 158). I
förevarande fall skulle ianspråktagande av annan mark kunna innebära att ledningen
i sin helhet förläggs som markkabel i stället för som luftburen ledning. Det
ankommer det på E.ON, i egenskap av sökande, att visa att det aktuella kriteriet är
uppfyllt, dvs. att behovet av en ny ledning inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk (se Mark- och
miljööverdomstolens dom den 9 april 2018 i målen 5481-17).

E.ON har under processens gång presenterat beräkningar av vilka kostnader de
olika alternativen skulle innebära, i syfte att visa på det ekonomiskt orimliga i att
etablera en markkabel i stället för den sökta luftledningen. Enligt domstolen innebär
de presenterade kostnadsbeloppen för en markkabel inte att detta alternativ framstår
som ekonomiskt orimligt. Det kan dessutom framhållas att den ersättning som
E.ON kan behöva betala till markägarna vid genomförandet av en markförlagd
kabel sannolikt blir väsentligt lägre än den ersättning som markägarna skulle ha rätt
till om den luftburna ledningen ska byggas. Detta innebär att skillnaden i kostnader
för bolaget avseende de olika alternativen torde vara mindre än vad de av bolaget
redovisade beloppen ger vid handen.

E.ON har vidare anfört att en markförlagd kabel skulle ha en negativ inverkan på
den omgärdande jordbruksmarken, bl.a. eftersom etablerandet av en markkabel
kräver schaktning i områden med känsliga dräneringsförhållanden. Mark- och
miljödomstolen gör dock bedömningen att den påverkan som en markförlagd kabel
kan få i huvudsak skulle vara tillfällig. En markförläggning av kabeln skulle under
alla förhållanden innebära att en mindre yta brukningsbar jordbruksmark tas i
anspråk på ett beständigt sätt. Risken för att en markkabel kommer att förhindra
användningen av rampbevattning och annan modern teknik inom jordbruken är
också mycket mindre än om den sökta luftledningen anläggs.

E.ON:s uppgifter om att berörda markägare kommer att kompenseras för
markintrånget är av underordnad betydelse i målet, eftersom
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hushållningsbestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken i första hand syftar till att
långsiktigt säkra tillgången till jordbruksmark och inte till att skydda enskilda
markägares intressen.

E.ON har också framhållit att driftssäkerheten för markkablar är sämre än för
luftledningar samt att det är svårare och mer tidsödande att felsöka och reparera
sådana kablar, än vad som är fallet med luftledningar. Domstolen konstaterar att
markledningar är vanligt förekommande både i Sverige och utomlands. Domstolen
gör bedömningen att de svårigheter vad gäller leverans- och driftssäkerhet som
finns avseende sådana kablar inte innebär att detta alternativ kan avfärdas som
tekniskt eller funktionellt olämpligt eller ekonomiskt orimligt i förevarande fall.

Sammanfattningsvis har E.ON inte förmått visa att behovet av en ny ledning inte
kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom annan mark
än den aktuella jordbruksmarken tas i anspråk. Energimarknadsinspektionen hade
således fog för att avslås E.ON:s ansökan med hänvisning till hushållningsbestämmelsen i 3 kap. 4 § miljöbalken. Eftersom myndighetens beslut var riktigt
ska E.ON:s överklagan avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 427)
Överklagande senast den 11 juli 2018.

Björn Räftegård

_____________
I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Björn Räftegård, ordförande, och
tekniska rådet Ingrid Johansson samt de särskilda ledamöterna Kia Regnér och Per
Nyström. Föredragande har varit beredningsjuristen Henriette Fornas Minerskjöld.
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Bilaga 2

ANVISNING FÖR HUR MAN ÖVERKLAGAR – DOM I MÅL SOM HAR ÖVERKLAGATS TILL MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Den som vill överklaga mark- och miljödomstolens dom ska göra detta skriftligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas till mark- och
miljödomstolen. Överklagandet prövas av
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.
Överklagandet ska ha kommit in till mark- och
miljödomstolen inom tre veckor från domens
datum. Sista dagen för överklagande finns angiven på sista sidan i domen.
För att ett överklagande ska kunna tas upp
krävs att Mark- och miljööverdomstolen lämnar prövningstillstånd. Det görs om:
1. det finns anledning att betvivla riktigheten av
det slut som mark- och miljödomstolen har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går
att bedöma riktigheten av det slut som markoch miljödomstolen har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen
att överklagandet prövas av högre rätt, eller
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Skrivelsen med överklagande ska innehålla
uppgifter om:
1. den dom som överklagas med angivande av
mark- och miljödomstolens namn, datum för
domen samt målnummer,
2. den ändring av mark- och miljödomstolens
dom som klaganden vill få till stånd,
3. grunderna (skälen) för överklagandet,
4. de omständigheter som åberopas till stöd för
att prövningstillstånd ska meddelas, samt
5. de bevis som åberopas och vad som ska styrkas
med varje bevis.

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare
ska ges in samtidigt med överklagandet.
Om ni tidigare informerats om att förenklad
delgivning kan komma att användas med er i
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt
också komma att användas med er i högre instanser om någon överklagar avgörandet dit.
Ytterligare upplysningar lämnas av mark- och
miljödomstolen. Adress och telefonnummer
finns på första sidan av domen.

DV 427 • Producerat av Domstolsverket • 2014-07

Om prövningstillstånd inte meddelas står
mark- och miljödomstolens avgörande fast.
Det är därför viktigt att det klart och tydligt
framgår av överklagandet till Mark- och miljööverdomstolen varför klaganden anser att
prövningstillstånd bör meddelas.
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