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Sammanfattning 

Förundersökningsmedgivande (MFÖ) är ett avtal som upprättas på frivillig grund 

mellan Svenska kraftnät och fastighetsägaren. Är fastighetsägaren inte villig att 

ingå MFÖ-avtal söker Svenska kraftnät istället förundersökningstillstånd hos 

Länsstyrelsen för att på så sätt få tvångsvist tillträde till fastigheter för att genom-

föra förundersökningsarbeten inför kommande ledningsprojekt.  

I det här arbetet genomfördes en studie av MFÖ-avtal och förundersökningstill-

stånd för att ta reda på hur Svenska kraftnät kan få fler fastighetsägare att ingå fri-

villiga överenskommelser. Detta för att på så sätt få tillträde till fastigheter för att 

utföra förundersökningsarbeten på frivilliga grunder.  

Fyra rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen studeras för att undersöka på 

vilka grunder som fastighetsägare överklagade Länsstyrelsens beviljade förunder-

sökningstillstånd åt Svenska kraftnät. Vidare genomfördes fyra intervjuer med 

sakkunniga inom Svenska kraftnät för att besvara två frågor. Den första var vilken 

motvilja som de upplevde att det fanns från fastighetsägares sida att ingå MFÖ-

avtal med Svenska kraftnät. Den andra frågan var vad som Svenska kraftnät 

kunde göra för att öka andelen fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal.  

Resultatet av studien visade att fastighetsägares yrkanden till domstol stämmer 

överens med de orsaker som sakkunniga inom Svenska kraftnät menade inverkade 

på fastighetsägares motvilja att ingå MFÖ-avtal. Fastighetsägare lade stor fokus 

på vad som kan komma att hända i senare skeden i ledningsprojekten, bland annat 

med avseende på ledningens placering och teknikval. 

För att få fler fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal behövdes det ske bättre kommu-

nikation med fastighetsägare gällande avtalets innebörd. Däremot kunde detta 

vara lättare sagt än gjort pågrund av hur resurskrävande en sådan åtgärd kan vara.  

Nyckelord: Svenska kraftnät,  Förundersökningsmedgivande, Förundersöknings-

tillstånd, Frivilliga överenskommelser. 
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Abstract 

Preliminary investigation consent (PIC, or MFÖ in Swedish) is an agreement es-

tablished on a voluntary basis between the Swedish power grid authority, Svenska 

kraftnät, and property owners. If the property owner is not willing to enter into a 

MFÖ-agreement, Svenska kraftnät instead seeks a preliminary investigation per-

mit from the Swedish County Administrative Board, Länsstyrelsen, in order to ob-

tain forced access to real estate to carry out preliminary investigations for future 

power grid projects.  

In this study, research was carried out on MFÖ-agreements and pre-emption per-

mits to find out how Svenska kraftnät could get more real estate owners to enter 

into voluntary agreements. This, in order to gain access to real estate on a volun-

tary basis.  

Four cases from the Swedish Supreme Administrative Court was studied to inves-

tigate the grounds on which property owners appealed the County Administrative 

Board's granted preliminary investigation permit for Svenska kraftnät. Further-

more four interviews were conducted with people at Svenska kraftnät that works 

with these tasks to answer two questions. The first was what they felt were the 

reasons why real estate owners did not want to enter into MFÖ agreements with 

Svenska kraftnät. The second question was what Svenska kraftnät could do to in-

crease the proportion of property owners to enter MFÖ-agreements.  

The result of the study showed that property owners' claims to court are consistent 

with the reasons that experts at Svenska kraftnät meant that property owners were 

reluctant to conclude MFÖ-agreements. Property owners focused a great deal on 

what might happen in the later stages of the power grid projects, including in 

terms of power line location and technology choice. 

In order to get more property owners to enter into MFÖ-agreements, better com-

munication with property owners was required regarding the meaning of the 

agreement. However, this could be easier said than done on the basis of how re-

source-intensive such a measure might be. 

Keywords: Svenska kraftnät, Preliminary investigation consent, preliminary in-

vestigation permit, voluntary agreement.  
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1 Inledning 

En stor del av vår infrastruktur kräver tillgång till mark. Det kan avse en kraftled-

ning som är en del av stamnätet, en väg eller järnväg (Nationalencyklopedin, u.å.). 

När mark behöver tas i anspråk för dessa typer av ändamål kan detta göras genom 

överrenskommelser mellan den som är i behov av att nyttja marken och fastig-

hetsägaren (Julstad, 2015). Däremot är det inte alltid som en ömsesidig överens-

kommelse kan åstadkommas. En orsak till detta kan vara att fastighetsägaren inte 

är intresserad av att avstå sin mark på grund av olika orsaker. Exempelvis kan en 

skogsbruksägare värdesätta sitt skogsbruk högre än ersättningen för att frånträda 

markområdet (Nielsen, Jacobsen och Strange, 2018), eller en oro för att den pla-

nerade anläggningen riskerar att få negativ inverkan på närliggande mark eller 

verksamhet (Sjödin, Ekbäck, Kalbro och Norell, 2016). I det fallet fastighetsägare 

inte är villiga att ingå frivilliga överenskommelser möjliggör lagstiftningen på 

flera sätt att tvångsvis ta mark och fastigheter i anspråk (Julstad, 2015). Tvångsvis 

markåtkomst är därmed en åtgärd som är nödvändig att kunna tillämpas när frivil-

liga överenskommelser inte går att uppnå för att skapa möjligheten att fortsätta ut-

vecklingen av infrastruktur. Trots att det i dagsläget är möjligt att tillämpa dessa 

tvångsmässiga metoder för att ta mark i anspråk bör det ändå föras en diskussion 

om hur dessa metoder kan undvikas att användas. 

Svenska kraftnät är den myndighet som har till uppgift att förvalta och utveckla 

det svenska stamnätet (Svenska kraftnät, 2018). Stamnätet består av ett nätverk av 

starkströmsledningar med en sammanlagd sträcka på 15 000 km, omfattas av ca 

160 transformatorer och 16 utlandsförbindelser (Svenska kraftnät, 2017c).  
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2017 tog Svenska kraftnät fram en systemutvecklingsplan för åren 2018-2027. Av 

den framgår bland annat en plan om att göra reinvesteringar i äldre ledningar samt 

att nya ledningssträckor måste anläggas för att möta samhällets framtida energi-

behov (Svenska kraftnät, 2017d). Ett 20-tal ledningar anses ha nått sin maximala 

livslängd och ett utredningsarbete håller nu på för att bedöma hur ledningarna ska 

ersättas (Svenska kraftnät, 2017d). Det uppskattas att ca 800 km ledning måste 

förnyas. Dessutom kommer 30 stamnätsstationer, 15 kontrollanläggningar samt 10 

reaktorer och transformatorer att behöva förnyas. Nya ledningssträckor har plane-

rats inom flera områden, blanda annat längs västkusten och i stockholmsområdet 

(Svenska kraftnät, 2017d). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Det här arbetet har till syfte att undersöka vilken betydelse det har för Svenska 

kraftnät att ingå frivilliga MFÖ-avtal samt ta reda på vilka förbättringsområden 

det finns för att för att få fler fastighetsägare att ingå dessa avtal. Vidare har stu-

dien till syfte att undersöka på vilka grunder som fastighetsägare överklagar Läns-

styrelsens förundersökningstillstånd. Detta för att utläsa vilka faktorer som inver-

kar på fastighetsägares ovilja att ingå MFÖ-avtal. 

 

För att få svar på hur Svenska kraftnät kan ingå frivilliga MFÖ-avtal med fastig-

hetsägare ska följande frågeställningar besvaras: 

 

● Vilken betydelse har det för Svenska kraftnät att ingå MFÖ-avtal med fas-

tighetsägare? 

● På vilka grunder överklagar fastighetsägare länsstyrelsens förundersök-

ningstillstånd? 

● Varför vill fastighetsägares inte ingå MFÖ-avtal? 

● Vad kan Svenska kraftnät kan göra för att få fler fastighetsägare att ingå 

MFÖ-avtal? 
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1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka markåtkomst genom förundersöknings-

medgivande och förundersökningstillstånd. Det beror på att i senare skeden i led-

ningsprojekt är motvilligheten från fastighetsägare att ingå frivilliga avtal vanligt-

vis inte lika omfattande (personlig kommunikation Katarina Larsson, 17 april, 

2018). Vidare är studien avgränsad till att enbart studera dessa frågor i Svenska 

förhållanden. 

1.4 Disposition 

Detta arbete är uppbyggt enligt IMRaD-modellen (Introduktion, Methods, Results 

and Diskussion). Av introduktionskapitlet framgår en beskrivning av bakgrunden 

till studien, syfte och frågeställningar samt valda avgränsningar. I avsnittet teori 

beskrivs den teoretiska bakgrunden till studien, tidigare forskning samt en redogö-

relse för hållbar utveckling. Av metodavsnittet ges en redogörelse av de teoretiska 

metoder som har tillämpats i det här arbetet. I resultatet redovisas den data som 

har insamlats med hjälp av tillämpade metoder. Arbetets sista delar består av en 

diskussion där ett resonemang förs om resultatet och därefter slutsatser om stu-

dien. 
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2 Teoretisk bakgrund 

För att få tillträde till fastigheter i syfte att genomföra förundersökningsarbeten in-

för ledningsprojekt använder Svenska kraftnät två olika metoder, förundersök-

ningsmedgivande och förundersökningstillstånd.  

2.1 Förundersökningsmedgivande 

Förundersökningsmedgivande, framöver kallat MFÖ, är ett avtal som upprättas 

mellan Svenska kraftnät och fastighetsägaren. Syftet med avtalet är att ge Svenska 

kraftnät tillträde till fastigheten för att genomföra utredningsarbete inför kom-

mande ledningsprojekt (Svenska kraftnät, 2017a). Utredningsarbetet kan bestå av 

att göra natur- och kulturinventeringar eller göra nödvändiga inmätningar. Fastig-

hetsägaren blir tilldelad en schablonersättning på 3 000 kr för att ingå MFÖ-

avtalet (Svenska kraftnät, 2017a).  

2.2 Förundersökningstillstånd 

Om fastighetsägaren inte är villig att ingå ett MFÖ-avtal ansöker Svenska kraftnät 

istället ett förundersökningstillstånd som beviljas av Länsstyrelsen. Ansökan om 

förundersökningstillstånd sker tidigast sex veckor efter det första utskicket av 

MFÖ. Länsstyrelsen beviljar Svenska kraftnät tillträde till fastigheten med anled-

ning att utföra utredningsarbete för att tillgodose det allmänna behovet av el. 

Länsstyrelsen beviljar tillträde till fastigheten med stöd av 7:6 Expropriationsla-

gen (SFS 1972:719, 7 kap, 6 §) som lyder:  

“Vill någon för expropriation upprätta karta över fastighet som annan äger eller 

innehar eller annars undersöka fastigheten, får länsstyrelsen föreskriva att till-

träde till fastigheten för sådan undersökning skall lämnas under viss tid. 

Undersökningsarbetet skall utföras så att minsta skada och intrång vållas. I träd-

gård, liknande plantering eller park får träd ej skadas eller fällas utan ägarens 

samtycke eller medgivande av länsstyrelsen. För skada och intrång utgår ersätt-

ning. Talan om ersättning väckes vid den mark- och miljödomstol inom vars om-

råde fastigheten är belägen. Lag (2010:996). 

Det kan ta upp till ett år innan Länsstyrelsens beslut om förundersökningstillstånd 

vinner laga kraft och beslutet kan dessutom överklagas till regeringen som högsta 

instans (K, Larsson, personlig kommunikation, 24 maj, 2018). Vid tillträde genom 



5 

förundersökningstillstånd har fastighetsägaren inte rätt till någon schablonersätt-

ning, eventuella tillfälliga skador som uppkommer i samband med utredningsar-

betet värderas och ersätts (K, Larsson, personlig kommunikation, 24 maj, 2018). 

Ledningsrättslagen, framöver benämnd som LL, är den lagstiftning som reglerar 

hur en ledning får anläggas inom en fastighet, för detta krävs ledningsrätt (LL, 

SFS 1973:1144, 1 §). Enligt 6 § LL får ledningsrätt ej upplåtas ifall upplåtandet av 

ledningen bör tillgodoses på annat sätt eller att nackdelarna med ledningen skulle 

överväga fördelarna (SFS 1973:114, 6 §). Ledningsrätt fordras för bland annat: 

 

1. ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för allmänt ändamål 

samt allmän svagströmsledning för signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring 

eller liknande ändamål, 

2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras eller som behövs för 

sådana ledningar som avses i 1 (LL, SFS, 1973:1144, 2 §). 

  

Fastighetsägare har en skyldighet att avstå mark till den som beviljats ledningsrätt. 

Ett villkor för detta är att intrånget inte medför synnerliga men för fastighetsäga-

ren (LL, SFS 1973:1144, 12 § 1 st). Fastighetsägare kan trots detta bli skyldiga att 

avstå mark även om synnerliga men föreligger. Är ledningen av väsentligt allmänt 

intresse eller att koncessionmyndigheten har beslutat att ledningen ska dras över 

en fastighet har ledningsrättshavaren rätt att ta marken i anspråk. Fastighetsägaren 

har även rätt att få sin fastighet inlöst av ledningsrättshavaren om han/hon begär 

det. (LL, SFS 1972:1144, 12 § 2 st). Den ersättning som betalas ut i samband med 

inlösen av ett markområde eller en fastighet med stöd av LL ska baseras på ersätt-

ningsbestämmelserna enligt 4 kap expropriationslagen (LL, SFS 1972:1144, 12 § 

3 st). 
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2.3 Skydds- och lokaliseringsbestämmelser enligt 

miljöbalken 

 

I det här avsnittet ges en redogörelse över de lagar som omnämns i de kommande 

avsnitten 4.1.1 – 4.1.5. Syftet med detta är att ge läsaren en bättre förståelse för de 

lagar som fastighetsägare anser att Svenska kraftnät bryter emot.  

Enligt 2:3 miljöbalken, vidare benämnd MB, framgår det att den som bedriver el-

ler avser att bedriva en verksamhet ska vidta skyddsåtgärder, ta hänsyn till be-

gränsningar och vidta försiktighetsmått så verksamheten inte har inverkan på 

människors hälsa och miljö (SFS 1998:808, 2 kap, 3 §). Vidare så framgår det av 

paragrafens sista stycke, att nödvändiga åtgärder ska vidtas så fort det finns en 

risk för att verksamheten har inverkan på människors hälsa eller miljön.  

Av 2:6 MB framgår det att en verksamhet ska lokaliseras till lämpligaste plats 

med hänsyn till dess användning med minsta intrång och påverkan på människors 

hälsa och miljö (SFS 1998:808, 2 kap 6 §).  

Enligt 2:7 1 st MB framgår följande: “Kraven i 2-5 §§ och 6 § första stycket gäl-

ler i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna be-

dömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försik-

tighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.”(SFS 1998:808, 2 kap 

7 §). 

Enligt 3:4 MB kan jord- och skogsbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar men bara om ändamålet är av väsentligt allmänt intresse (SFS 

1998:808, 3 kap, 4 §).  
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2.4 Egendomsskyddet samt likhetsprincipen i 

regeringsformen 

I det här avsnittet ges en redogörelse över de lagar som omnämns i de kommande 

avsnitten 4.1.1 – 4.1.5. Syftet med detta är att ge läsaren en bättre förståelse för de 

lagar som fastighetsägare anser att Svenska kraftnät bryter emot. 

I regeringsformen andra kapitel finns de lagar som skyddar våra grundläggande 

fri- och rättigheter. Enligt 2 kap 15 § Regeringsformen (SFS 1974:152) framgår 

att: 

”Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin 

egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation el-

ler något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker 

användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen.”.  

Som det framgår av paragrafens sista del finns det ett undantag där egendoms-

skyddet inte gäller och det är när mark eller byggnad behöver tas i anspråk för att 

tillgodose angelägna allmänna intressen. Enligt sista stycket 2 kap 2 15 § rege-

ringsformen (SFS 1974:152) ska den som tvingas avstå sin egendom till det all-

männa bli tilldelad full ersättning för det. 

Statliga myndigheter, domstolar och andra organ som arbetar inom offentlig verk-

samhet ska arbeta efter likhetsprincipen. Likhetsprincipen utgår ifrån allt arbete 

som sker inom offentlig verksamhet ska ske på ett sådant sätt att alla står lika in-

för lagen och att arbetet sker på ett sakligt och opartiskt sätt (1 kap 9 § regerings-

formen, SFS 1974:152).  
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2.5 Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling är ett koncept som utgår från att dagens samhälle inte ska fun-

gera på bekostnad av framtida generationer (Munasinghe, 1999). År 1987 tog 

Förenta Nationerna, framöver benämnt som FN, fram Brundtlandsrapporten som 

var ett första steg i att lägga större fokus på hållbarutveckling med avseende på 

frågor som fattigdom och miljöförstöring (Castro, 2004). Beslutet att arbeta mer 

omfattand med frågor gällande hållbar utveckling togs av Förenta nationerna i Rio 

de Janeiro år 1992 (Castro, 2004). Resultatet av mötet i Rio blev Agenda 21 som 

hade till syfte att motverka miljöförstöring, fattigdom och förbättra människors 

rättigheter (Förenta nationerna [FN], 1992). År 2015 tog FN fram den senaste vis-

ionen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Agenda 2030, i likhet med tidigare ar-

beten, har till syfte att motverka fattigdom och miljöförstöring, men även ge män-

niskor möjligheten att leva och utvecklas utan på bekostnad av naturen (FN, 

2015). Vidare har Agenda 2030 till syfte att värna om fred och samarbete mellan 

länder och organisationer för att hjälpa de som är fattiga och utsatta (FN, 2015).   

Ett av målen i Agenda 2030 är hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

(FN, 2015). Bland annat ska infrastruktur byggas ut på ett så högkvalitativt sätt 

som möjligt, det ska göras på ett sätt som främjar människor välmående samt gö-

ras investeringar i befintlig infrastruktur (FN, 2015). Svenska kraftnäts mål för 

hållbar utvecklas omfattas bland annat av att uppnå EU:s energi- och klimatmål 

som har till syfte att minska utsläpp av växthusgaser, öka användandet av förny-

bar energi och eftersträva förbättrad energiförbrukning (Finansdeparte-

mentet/Kommunikationsavdelningen, 2018), minska ledningsinverkan för dem 

som bor i närområdet och värna om värdefulla naturmiljöer (Svenska kraftnät, 

2016). 
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2.6 Tidigare forskning 

Det finns ett antal tidigare studier som berör frågan om frivillighet i samband med 

markåtkomst. Bland annat beskriver studierna förhållandet mellan frivilliga avtal 

och tvångsåtgärder samt faktorer som påverkar graden av samarbetsvilja från fas-

tighetsägare att ingå frivilliga avtal. Nielsen, Jacobsen och Strange (2018) har ut-

fört en studie som bland annat redogör för hur storleken på den ersättning som 

fastighetsägare tilldelas i samband med markintrång har inverkan på fastighetsä-

gares samarbetsvilja. Rao (2018) beskriver i sin studie hur icke-monetära faktorer 

bör ges större utrymme i förhandlingar med fastighetsägare då det kan leda till 

bättre överenskommelser i framtiden. Conway och Stannard, (2015) har genom-

fört en litteraturstudie gällande de emotionella band som kan finns till fast egen-

dom. Price (2015) berör problemet med ojämna förhandlingspositioner där fastig-

hetsägare hamnar i underläge vid markåtkomstförhandlingar. Detta kan leda till 

att avtal kan ge sken av att vara frivilliga när fastighetsägaren egentligen inte hade 

något annat val än att samtycka till överenskommelsen (Price, 2018). Janssen, 

Gerth, Jansen & Niehoff (1996) belyser i sin studie bland annat problemet med att 

många fastighetsägare ingår frivilliga avtal på grund av rädslan att istället lösa 

tvisten i domstol, ett förfarande som kan slå hårt mot fastighetsägare ekonomiskt. 

Van Straalen och Korthals Altes (2013) redogör för hur fastighetsägaren och den 

som är i behov av marken, bör ingå frivilliga avtal därför att fastighetsägare kan 

bli tilldelade gynnsammare ersättning än att frågan blir löst på ofrivillig väg. 

Den här studien handlar om att undersöka hur frivilliga överenskommelser kan 

uppnås inom ramen av det arbetssätt och lagstiftning som råder gällande mark-

åtkomst för förundersökning vid byggande av kraftledningar. 
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3 Metod 

Av följande avsnitt framgår en beskrivning av de metoder som har använts i den 

här studien. De metoder som har använts i det här arbetet är en studie av yrkanden 

till domstol samt intervjuer med sakkunniga.  

3.1 Studie av yrkanden till domstol  

Det första som gjordes i studien vara att undersöka fyra rättsfall från högsta för-

valtningsdomstolen, framöver benämnt i arbetet som HFD, där fastighetsägare 

hade överklagat Länsstyrelsens förundersökningstillstånd. Syftet med undersök-

ningen var att utläsa på vilka grunder som fastighetsägare överklagade besluten. 

Det ska förtydligas att det inte är domstolens slutgiltiga beslut som har undersöks 

utan enbart grunderna på vilka fastighetsägare har överklagat besluten. 

Domarna som undersöktes i studien var: 

● Mål nr: 6405-16 

● Mål nr: 3846-17 

● Mål nr: 1288-15 

● Mål nr: 277-14 

Domarna hämtades från Högsta förvaltningsdomstolens hemsida: 

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/. Som sökord användes ordet “Förun-

dersökningstillstånd”. 

3.2 Intervjuer 

Andersen & Schwencke (2013) menar att personlig kommunikation med sakkun-

niga kan vara en bra metod för att samla in betydelsefull information i en studie 

på grund av deras kunskap om ämnet. Biggam (2008) menar att ett alternativ till 

att ställa frågor som inte kräver nyanserade svar är att framlägga öppna frågor un-

der intervjun. Med andra ord, frågor som oftast inte går att besvara med bara ett 

“ja” eller ett “nej”. Detta menar Patton (1990) ger möjlighet att ha betydelsefulla 

meningsutbyten som kan vara till fördel för studien i form av nya infallsvinklar 

som tidigare kanske inte hade beaktats. 
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För att besvara frågeställningen om betydelsen för Svenska kraftnät att ingå frivil-

liga MFÖ-avtal med fastighetsägare samt vilka faktorer som inverkar på fastig-

hetsägares motvilja att ingå MFÖ-avtal, genomfördes intervjuer med sakkunniga 

inom Svenska kraftnät som arbetar eller har arbetat med dessa frågor. Dessa var 

två jurister, en enhetschef samt en expert på mark- och ersättningsfrågor.  Urvalet 

av personer att intervjua togs ut med hjälp av Svenska kraftnäts enhetschef på av-

delningen markåtkomst. Syftet med intervjuerna var att få en bild över hur 

Svenska kraftnäts arbetar för att ingå frivilliga MFÖ-avtal och ta in synpunkter på 

hur myndigheten förhåller sig till problematiken kring fastighetsägarnas motvilja 

att ingå MFÖ-avtal.  

Intervjuerna genomfördes vid Svenska kraftnäts huvudkontor i Sundbyberg. Per-

sonerna som blev intervjuade fick svara på fem frågor (bilaga A1). Intervjuerna 

tog mellan 30-45 minuter att genomföra.  Det fanns inget särskilt tidsutrymme för 

respektive fråga. Istället fick personerna prata fritt kring frågeställningarna och 

någon ny fråga kom inte på tal förens den som blev intervjuad ansåg sig själv ha 

gett frågan ett tillräckligt svar. Ibland blev personerna ombedda att förtydliga sina 

svar eller blev tilldelade en följdfråga för att besvara ett resonemang som ansågs 

vara av intresse för studien att resonera djupare kring. Det förekom att vissa frågor 

inte kunde besvaras av vissa personer. På grund av detta har vissa frågor inte re-

dovisats i resultatet. 

3.3 Etiska överväganden 

Vid genomförande av intervjuer kan det underlätta att spela in samtalen för att det 

i efterhand ska bli enklare att återkoppla vad som sades vid intervjutillfället. 

Ljudupptagning är något som ej bör göras utan samtycke från den som blir inter-

vjuad. I den här studien blev därmed ljudupptagning enbart aktuellt vid de inter-

vjutillfällen där den som blev intervjuad hade gett sitt samtycke till detta. Vidare 

hade den som medverkade på en intervju rätten att genomföra denna anonymt. 

Den som blev intervjuad hade möjligheten att ta del av resultatet för att komma 

med eventuella synpunkter på det som hade skrivits. 

 



12 

4 Resultat 

Följande avsnitt redovisas det resultat som har inhämtats genom tillämpade 

metoder. 

4.1 Studie av yrkanden till domstol 

4.1.1 Rättsfall 6405-16  

I domsbeslut 6405-16 från HFD (2017b), överklagade 12 fastighetsägare Länssty-

relsens i Kalmar län beslut om förundersökningstillstånd som möjliggjorde för 

Svenska kraftnät, att på de fastigheter inom den planerade ledningssträckan Ek-

hyddan - Nybro, under en treårsperiod, utföra utredningsarbete för att fastställa 

den lämpligaste ledningssträckan.  

Fastighetsägarna anser att Svenska kraftnät inte har gett en tillfredsställande redo-

görelse för behovet av en ny kraftledning i området. Istället menar de att ledning-

en är onödig och att det riskerar att medföra en överdimensionering av det befint-

liga ledningsnätet, något som de anser kan leda till ökade elkostnader. 

Fastighetsägarna hade även synpunkter på placeringen av ledningen ifall den 

skulle byggas. I sitt yttrande till domstolen menar de på att placeringen av led-

ningen strider mot bestämmelserna i 2:3, 2:6 och 2:7 Miljöbalken.  

Det finns även en motsättning till det teknikval som Svenska kraftnät har gjort. 

Fastighetsägarna är kritiska till beslutet om att anlägga en luftkabel och menar 

istället att det skulle vara lämpligare med en nedgrävd markkabel, eller för de om-

råden som kräver det, en sjökabel. Något som de menar ur miljösynpunkt, skulle 

vara ett lämpligare alternativ.   

Till sist anser fastighetsägarna att förundersökningstillståndet ger Svenska kraftnät 

för stora befogenheter vid undersökningsarbetet på fastigheterna. Bland annat an-

ser de att förundersökningstillståndet ger Svenska kraftnät för stor frihet när det 

kommer till att nyttja vägar, beträda fastigheter, möjligheten att fälla träd och sätta 

ut stakkäppar. Vidare så är fastighetsägarna kritiska till att Svenska kraftnät kan 

vidta dessa åtgärder utan att i förväg underrätta fastighetsägarna innan de beträder 

fastigheterna.  
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4.1.2 Rättsfall 3846-17   

Domsbeslut 3846-17 från HFD (2017a) där två fastighetsägare har överklagat 

Länsstyrelsens i Kalmar län förundersökningstillstånd gällande utredningsarbete 

för ledningen Ekhyddan - Nybro.  

Vidare så anser fastighetsägarna att Svenska kraftnät inte har redogjort för hur 

ledningen utgör ett allmänt intresse och att det har lämnats bristfällig information 

vid samråd om ledningens syfte. Svenska kraftnät ska vid samråd ha uppgett att 

ledningen hade till syfte att minska belastningen från två reaktorer, dessa skulle i 

själva verket avvecklas. Svenska kraftnät ska även ha uppgett att ledningen var till 

för att transportera el från vindkraftverk på Gotland. Det huvudsakliga syftet med 

ledning var egentligen att transportera el till Baltikum. Något som fastighetsägar-

na menar inte kan utgöra ett allmänt intresse.  

Fastighetsägarna menar vidare att det finns värdefulla natur- och kulturmiljöer 

inom det område som Svenska kraftnät planerar att anlägga ledningen. I likhet 

med det första rättsfallet finns det en oro över att den planerade ledningen anläggs 

för nära boendemiljö. Dessutom finns det även här ett missnöje med det teknikval 

som har gjorts. Fastighetsägarna menar att en nedgrävd markkabel och sjökabel 

skulle vara ett lämpligare alternativ till en luftkabel.  

Vidare menar fastighetsägarna att Svenska kraftnäts rättigheter att beträda fastig-

heterna medför en för stor inskränkning i äganderätten och att detta medför stora 

olägenheter för fastighetsägarna. 

4.1.3 Rättsfall 1288-15 

Målet 1288-15 från HFD (2015b) gäller ett fall där regeringen har beviljat förun-

dersökningstillstånd med stöd av expropriationslagen åt Svenska kraftnät. I likhet 

med de andra rättsfallen yrkar fastighetsägarna på att förundersökningstillståndet 

ger Svenska kraftnät för stora befogenheter i sitt utredningsarbete. Det finns ett 

missnöje med Svenska kraftnäts möjlighet att fälla träd på fastigheten och beträda 

vägar. I likhet med de andra rättsfallen är fastighetsägarna kritiska till att Svenska 

kraftnät kan utföra dessa åtgärder utan att i förhand underrätta fastighetsägarna 

om det. Det skulle inte heller finnas några hinder för Svenska kraftnät att beträda 

marken under pågående skogs- och jordbruk eller under pågående jakt.  
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Svenska kraftnät ska även som ensam myndighet ha styrt ledningsprojektet. Fas-

tighetsägarna menar att någon annan instans inte har haft möjligheten att granska 

projektet. Svenska kraftnät ska därmed själva ha styrt projektet utan att ge fastig-

hetsägarna någon möjlighet att påverka.  

Vidare är fastighetsägarna kritiska till informationen som Svenska kraftnät har 

förmedlat till dem. De menar att koncessionsförfarandet ännu inte har påbörjats 

och att Svenska kraftnät därmed utför utredningsarbetet på lösa grunder. Vidare så 

menar fastighetsägarna att Svenska kraftnät inte har lämnat tillfredsställande in-

formation om ledningsprojektet. Istället menar de att Svenska kraftnät har lämnat 

vaga beskrivningar och de inte på ett tillfredsställande sätt har redogjort för led-

ningens syfte.   

Svenska kraftnät ska heller inte ha gjort en korrekt avvägning mellan allmänna 

och enskilda intressen. Fastighetsägarna menar att förundersökningstillståndet 

möjliggör för Svenska kraftnät att i ett senare skede få beviljad koncession av El-

markandsinspektionen, ett beslut som skulle vara felaktigt eftersom att de inte 

hade tagit hänsyn till de negativa effekter som ledningen kan medföra för fastig-

hetsägarna och därmed strider mot bestämmelserna i 3:4 MB. Vidare menar fas-

tighetsägarna att eftersom det har gjorts en inkorrekt avvägning mellan allmänna 

och enskilda intressen så skulle ett eventuellt uppförande av ledningen strida mot 

bestämmelserna i 6 § LL. 

Fastighetsägarna menar vidare att Svenska kraftnät inte har gett en tillräcklig mo-

tivering kring teknikvalet av att anlägga en luftledning och att det inte har lämnats 

utrymme för alternativa teknikval. De menar dessutom att en ny ledning lämpligt-

vis bör anläggas intill redan existerande ledningsgator. Fastighetsägarna menar 

även att den planerade ledningen skulle strida mot 2:3, 2:6 och 2:7 MB. 
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4.1.4 Rättsfall 277-14 

I dombeslut 277-14 från HFD (2015a), yrkade en fastighetsägare bland annat på 

att Svenska kraftnät inte hade tagit hänsyn till de synpunkter som hade framförts 

av fastighetsägare i ledningsprojektet. Vidare menar han att Regeringen och Läns-

styrelsen har beviljat förundersökningstillstånd med motiveringen att den potenti-

ella inverkan som förfarandet har på fastigheter är minimal. Detta är något som 

målsägande anser inte stämmer. Istället menar målsäganden att ett beviljat förun-

dersökningstillstånd, i praktiken leder till att projektet realiseras. 

Svenska kraftnät ska ha väldigt få anledningar till att ändra ledningssträckan efter 

utfört förundersökningsarbete på grund av tids- och kostnadsmässiga skäl. Detta 

menar fastighetsägaren kan likställas med att mark tas i anspråk med expropriat-

ion eftersom att Svenska kraftnät redan har bestämt sig för att ledningen ska byg--

gas. Eftersom att fastighetsägaren bedriver skogsbruk på sin fastighets menar han 

på att ifall ledningsprojektet realiseras, så kommer han inte ha någon möjlighet att 

bedriva ett produktivt skogsbruk.  

Vidare menar fastighetsägaren att den planerade ledningen skulle strida mot be-

stämmelserna i 6 § LL och 3:4 MB. 

4.1.5 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet från studien av yrkanden till domstol föl-

jande: 

 Fastighetsägarna ansåg att den eventuella placeringen av en kraftledning 

skulle strida mot bestämmelserna i 2 kap 3, 6 och 7 §§ MB, 3 kap 4 § MB 

samt 6 § LL.  

 

 Svenska kraftnät ska inte ha lämnat tillfredställande information om led-

ningsprojektet med avseende till ledningens syfte, placering och teknikval. 

Vidare ska fastighetsägarna inte ha haft någon möjlighet att lämna syn-

punkter och påverka projektet.  

 

 Förundersökningstillståndet ger Svenska kraftnät för stora befogenheter att 

vidta åtgärder på fastigheterna.  
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4.2 Intervjuer Svenska kraftnät 

4.2.1 Intervju A 

Fråga 1: Varför är det viktigt för Svenska kraftnät att ingå frivilliga MFÖ-avtal? 

Det är viktigt för Svenska kraftnät att ingå frivilliga MFÖ-avtal bland annat för 

myndighetens trovärdighet. Svenska kraftnät representerar staten. Därmed är det 

viktigt att myndigheten värnar om att behandla alla lika och kan vara transparenta 

i det arbete som vi utför genom att i så stor utsträckning som möjligt komma 

överens med markägare om den lösning vi har. Genom MFÖ-avtalen vill vi visa 

markägarna att vi respekterar deras mark. Av avtalet ska det vara tydligt vilka åt-

gärder som kommer att vidtas och hur eventuella skador som uppkommer till följd 

av utredningsarbetet ska ersättas.  

 

Fråga 2: Finns det några fördelar med att ingå MFÖ-avtal istället för att säkra 

markåtkomsten genom TFÖ? 

Genom att markägaren ingår MFÖ-avtal så blir det heller inte någon överklagan-

deprocess som kan förekomma vid beviljat förundersökningstillstånd. På så sätt 

uppkommer det inte rättegångskostnader eller tidsfördröjningar. Vidare så är det 

viktigt för oss att veta om markägaren samtycker till att vi gör den här undersök-

ningen eller inte. För om markägaren säger nej till undersökningen så är det vik-

tigt för oss att veta det så tidigt som möjligt så vi kan gå vidare och få det som vi 

kallar för resolution (TFÖ). 

Vidare så kan MFÖ-avtal ha inverkan på relationen mellan markägare och 

Svenska kraftnät.  Ledningsprojekt kan pågå i över 10 år och därmed är det väl-

digt viktigt att ha långsiktigt goda relationer till markägare. Det är även väldigt 

viktigt med hänsyn till förvaltningen av ledningen efter att den är färdigbyggd. I 

de fall där markägare tidigare har känt sig orättvist behandlade kan det ligga kvar i 

flera generationer, något som kan påverka synen på Svenska kraftnät och andra 

aktörer. Det är därför viktigt att vi har fått tillgång till marken på frivillig väg ef-

tersom att vi kommer att vara där under en väldigt lång tid framöver ifall en led-

ning skulle uppföras.  
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Fråga 3: Vad har fastighetsägare för argument för att inte ingå MFÖ-avtal/Vad 

skulle du säga att det finns för utmaningar med att få fastighetsägare att ingå 

MFÖ-avtal? 

Vanliga argument till varför markägare inte vill ingå frivilliga MFÖ-avtal är att de 

inte vill ha oss på sin mark överhuvudtaget. Många är kritiska till ledningspro-

jektet och de vill inte underlätta för Svenska kraftnät att eventuellt bygga en led-

ning genom att skriva under MFÖ-avtalet. Det kan ses som en protest eller ett sätt 

att uttrycka sitt missnöje. En annan orsak kan vara att de inte har uppmärksammat 

att MFÖ-avtalet har kommit fram. Vi lägger väldigt stora resurser för att se till att 

komma i kontakt med berörda markägare, så i längden bör det vara svårt att inte 

uppmärksamma att vi försöker komma i kontakt med dem. Däremot kan det i tidi-

gare skeden absolut vara en orsak som påverkar.  

Markägarnas missnöje kan bero på olika saker. Ett argument exempelvis är att 

markägare uppfattar ledningen som onödig.  De ser ledningsprojektet som en re-

servåtgärd där vi förstärker ledningsnätet i förebyggande syfte och de tror därmed 

att det egentligen inte finnas något riktigt behov. Vidare så är de kritiska till tek-

nikvalet. Vanligtvis vill markägare att det anläggs en markkabel istället för en 

luftkabel. Vidare kan markägare ha haft dåliga erfarenheter från entreprenörer 

som är inne på någon grannes mark eller att det finns något annat projekt som 

Svenska kraftnät inte är involverade i, där de har kört sönder vägar eller kört på 

åkermark och inte återställt det ordentligt. En annan orsak kan vara att mark an-

vänds som upplagsplats eller att maskiner ställs på fastigheten utan tillstånd från 

markägaren. Vidare så kan markägare se betydelsen av en ledning men vill inte att 

den byggs på dennes mark.  Dessa typer av åsikter bör egentligen lämnas vid sam-

rådet. Det kan därmed vara en nackdel att gå ut med MFÖ:er så här brett, dvs. för 

flera olika utredningskorridorer som vi gör och att markägarna misstar denna pro-

cess som en samrådsprocess. Detta kan leda till att markägare vill protestera och 

lämna sina synpunkter i det skedet istället för i samrådsfasen, men oftast kommer 

synpunkterna in även vid samrådet. 
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Fråga 4: Ställer fastighetsägarna några krav för att de ska skriva på MFÖ-avtal? 

Om ja, kan Svenska Kraftnät i så fall gå med på deras krav, varför går det inte? 

När det kommer till de krav som markägare ställer i MFÖ-avtalet är det vanligtvis 

att de vill bli underrättade innan Svenska kraftnät går in på deras mark. Det är mer 

formalia, de samtycker inte till någon ledning eller något liknande, utan det hand-

lar om hur vi ska bete oss när vi är på deras mark. Sen kan det uppstå olika typer 

av förhandlingar hela tiden, men där måste vi vara väldigt tydliga med vad vi kan 

och inte kan förhandla om. Vi har samma ersättningsprinciper som gäller lika för 

alla. Det är viktigt för vår trovärdighet att vi så långt som det är möjligt och så 

ofta som det går, når en överenskommelse där båda parterna är överens. Med det 

sagt har vi inte ett så jättestort förhandlingsutrymme eftersom att vi ska behandla 

alla lika. Det kan ju vara en nackdel eftersom att det kan ge sken av att det finns 

mer förhandlingsutrymme än vad det egentligen gör. 

 

Fråga 5: Finns det något som du tror Svenska kraftnät kan bli bättre på för att få 

fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal? 

Svenska kraftnät håller nu på att utreda hur mycket behöver vi markundersöka på 

plats. Det finns ny teknik, vi får mer och mer information i våra kartunderlag som 

ger oss andra möjligheter nu än tidigare. Men vid stolpplaceringar måste vi oftast 

markundersöka för att vi ska kunna gå in med en ansökan om koncession som är 

realistisk och som går att genomföra. Men då kanske det är bättre att begränsa sig 

till platserna där vi behöver göra mer fördjupade markundersökningar. Det här är 

något som vi jobbar med och ser över hur vi ska hantera. 

 

Svenska kraftnät måste överhuvudtaget jobba mer kommunikativt på flera olika 

sätt, bland annat i tidiga faser. Vi kan absolut utveckla vår kommunikation ytterli-

gare, det kan vi alltid göra, och just hur MFÖ:erna passar in i det här håller vi på 

att se över. Vi utvecklar just nu en ny samrådsprocess och i och med det så kollar 

vi även på vår process gällande MFÖ-avtal. Ska vi då inhämta MFÖ:er för flera 

olika områden som vi då inte vet ifall vi kommer att välja eller ska vi vänta tills vi 
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vet med större säkerhet hur ledningen bör sträckas. Å ena sidan så oroas männi-

skor i onödan om kommunikationen sker för brett och om vi inhämtar MFÖ:er för 

tidigt. Å andra sidan, om vi väntar för länge så kan det upplevas som odemokra-

tiskt, att vi redan har bestämt oss för hur projektet ska genomföras. Därmed finns 

det två sidor av det här och MFÖ-processen kan beskrivas som del av en större 

kommunikationsinsats. MFÖ:ernas syfte är egentligen att möjliggöra markunder-

sökningar och därmed inhämta underlag för vart ledning ska placeras, men det är 

klart att om markägare är emot detta så tar de alla chanser de kan för att göra sin 

röst hörd. Det ena påverkar det andra men det vi strävar efter är att förbättra vår 

kommunikation så att vi kan öka vår trovärdighet som aktör. Vi vill att människor 

ska känna sig trygga med att Svenska kraftnät bygger ut stamnätet för att det är 

nödvändigt och att vi gör noggranna analyser om var vi måste förstärka med ka-

pacitet för att vi ska få ett system i Sverige som är optimalt och att vi använder de 

tekniker som är möjliga. Vi har ju inte uppnått den höga trovärdighet som vi 

skulle önska, men samtidigt så kommer vi aldrig att nå hela vägen fram heller. För 

det är ingen, så klart, som vill ha en kraftledning utanför sitt fönster men samtidigt 

vill alla ha tillgång till elektricitet. Vårt mål är att markägare ska känna att de kan 

lita på oss, att vi är trovärdiga och att vi står för det vi säger. 

4.2.2 Intervju B 

Fråga 1: Varför är det viktigt för Svenska kraftnät att ingå frivilliga MFÖ-avtal? 

I ju större omfattning vi kan ingå frivilliga avtal desto bättre. Att människor inte 

känner sig överkörda är en bra grund att stå på. Vi skapar en bättre dialog med 

markägare i ett tidigt skede men också långsiktigt. En fråga som går att fundera 

kring är om schablonersättningen vi betalar ut är för låg, skulle det finnas större 

incitament för markägare att ingå MFÖ-avtal om ersättningen var högre? Syftet 

med ersättningen är att sporra markägare att ingå MFÖ-avtal. Skulle det bli aktu-

ellt med annan ersättning för eventuella skador ersätter vi ju det ändå. Men ersätt-

ningen har fungerat som en uppmuntran för att ingå dessa avtal, för vi ser stora 

fördelar att ingå frivilliga avtal med markägare. Tidigare så betalade vi inte ut nå-

gon ersättning för att ingå överenskommelserna men detta införde vi senare.  
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Det som vi alltid har sagt är att vi ska fortsätta ha en god relation, inte bara när 

ledningen är på plats, utan även i kommande förvaltningsskeden. Vi måste ge-

nomföra nödvändiga åtgärder på fastigheten i samband med ledningsprojekt som 

exempelvis röjning och avverkning. Så att ha en god relation både kort- och lång-

siktigt är jätteviktigt. Jag kan nog inte understryka betydelsen av det här och kan 

vi då ha en Schablonersättning som uppmuntrar fastighetsägare att ingå MFÖ-

avtal så ser vi på det som något positivt. Sen har vi haft diskussioner om det ur ett 

moraliskt perspektiv är korrekt att göra så, att vi köper oss fram. 

 

Fråga 2: Finns det några fördelar med att ingå MFÖ-avtal istället för att säkra 

markåtkomsten genom TFÖ? 

Tidsaspekten är kanske den största fördelen med att ingå frivilliga MFÖ-avtal. 

Har vi en tillräckligt stor mängd där vi har fått tillstånd från markägare så kan vi 

ju påbörja arbetena. Detta är även väldigt viktigt när vi kommer in i entreprenads-

kedena. Dessutom kan frivilliga överenskommelser leda till färre överklaganden. 

Vidare så kan vi påbörja andra tillståndsprocesser, framförallt förtida tillträde som 

vi får beviljat av Lantmäteriet. Dessa typer av processer är väldigt långsamma och 

ju tidigare vi kan påbörja dem desto snabbare kan senare skeden i projekten ge-

nomföras. 

 

Fråga 3: Vad har fastighetsägare för argument för att inte ingå MFÖ-avtal/Vad 

skulle du säga att det finns för utmaningar med att få fastighetsägare att ingå 

MFÖ-avtal? 

Jag skulle säga att min spontana tanke att markägare motsätter sig ledningen är på 

grund av dess påverkan. Väldigt få vill ha en luftledning i närheten av sitt boende, 

skog eller skiften. Vi försöker lägga ledningen med sånt litet ingrepp som möjligt 

men nånstans så uppstår de stora intrång på grund av att vi inte kan lägga det i 

kanten av en åker eller i kanten av ett skogsskifte. Det går inte att anlägga hur 

“sicksack” som helst. Jag skulle säga att det är en allmän ovilja, “not in my back-

yard”. Markägare vill inte medverka för att de tror det ökar risken för att en led-

ning kommer byggas och därmed håller emot på alla sätt. Sen har det varit några 
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tillfällen där markägare har upplevt att det finns ett sånt internt tryck i bygden att 

inte ingå några avtal. De har koll på varandra och vet vilka som har och inte har 

ingått några avtal.  

 

Fråga 5: Finns det något som du tror Svenska kraftnät kan bli bättre på för att få 

fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal? 

Det jag tänker att Svenska kraftnät kan förbättra, är att göra det som vi gör nu men 

bättre. Att ha en tidig dialog och möjligheten att sätta sig ner med markägare och 

få dem att förstå innebörden av ledningsprojektet. Utmaningen i det här tidiga 

skedet med MFÖ är att det har en sådan stor bredd. Vi ska ju identifiera vart led-

ningen ska fram och vart den inte ska fram. Därmed kanske det inte finns ut-

rymme att ha personliga möten för alla korridorer. När vi väl kommer in i skedet 

med möten men markägare så brukar motsättningarna inte vara lika stora. I ett 

projekt hade vi 2 000 berörda markägare under en period. Att ha personliga möten 

med alla kan bli väldigt resurskrävande. Dels måste nyttan vägas mot kostnaderna 

och insatserna att göra det här. Skulle vi åka ut till alla berörda och prata med dem 

så tror jag att vi skulle få en större andel frivilliga överenskommelser men kostna-

den för det och att vi istället kan få tillträde på tvångsmässig väg, är det då värt 

det?  Det tror jag absolut, tyvärr så är det orimligt att vi ska ha någon möjlighet att 

föra en dialog med alla markägare inom alla korridorer. Då är vi ju inne på det här 

med nytta kontra investeringar och insatser. Jag är ändå hyfsat nöjd med den pro-

cess vi har idag men att grunden till problemet ligger i kommunikationen. Frågan 

är hur mycket som går att förbättra utan att det blir för resurskrävande. 
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4.2.2 Intervju C 

Fråga 1: Varför är det viktigt för Svenska kraftnät ingå frivilliga MFÖ-avtal? 

Det första vi gör är att göra natur/kulturvårdsinventeringar på fastigheten. När vi 

har planerat inför det skickar vi ut information till berörda fastighetsägare ett år 

innan. Anledningen till varför vi gör detta är för att det tar viss tid att dels få in 

MFÖ:ers och när fastighetsägare inte skriver under, då måste vi istället söka till-

stånd hos Länsstyrelsen. Den här arbetsprocessen anser vi är väldigt omständig 

vilket har lett till att vi nu kollar på möjligheten att gå ut och genomföra kultur- 

och naturinventeringar på fastigheter med stöd av allemansrätten istället. Men då 

kan vi inte gå in på exempelvis tomter, åkrar eller bryta kvistar. Fördelen med att 

göra inventeringar på det här sättet är att vi sparar tid. I ett projekt tappade vi näs-

tan ett år på grund av att vi var tvungna att få resolution. Ska vi däremot genom-

föra markundersökningar med exempelvis borrvagn, sätta ut pinnar/rör eller stol-

par så måste vi ha fått resolution eller ingått MFÖ-avtal med fastighetsägaren. 

Vanligtvis skickar vi ut MFÖ:er för en ledningskorridor. Vid något tillfälle har vi 

försökt göra det för två korridorer. Sen kan det vara en korridor som har små för-

greningar. Då brukar korridorsbredden vara omkring 400 meter bred. 

Vi har under den här processen redan börjat med samrådsmöten. Så det har ju va-

rit. Men vi ringer vanligtvis inte innan vi skickar ut, utan det skickas ut med brev. 

På några ställen vill de inte skriva under men de ger ändå samtycke att vi går ut 

och tittar ändå. Men i det stora hela så skickas brev ut med avtalen då. 

 

Fråga 2: Finns det några fördelar med att ingå MFÖ-avtal istället för att säkra 

markåtkomsten genom TFÖ? 

Att ingå frivilliga avtal med fastighetsägare är väsentligt eftersom att det är till 

fördel att ha en ömsesidig överenskommelse. Får vi inte till en frivillig överens-

kommelse måste vi ansöka om resolution vilket leder till att det tar längre tid. Det 

samma skulle ske om vi direkt ansökte om resolution, något som skulle leda till 

att det blir svårare att bemöta markägarna i senare skeden. I samband med att 

tidsaspekten blir bättre blir även kostnaderna lägre.  
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Fråga 3: Vad har fastighetsägare för argument för att inte ingå MFÖ-avtal/Vad 

skulle du säga att det finns för utmaningar med att få fastighetsägare att ingå 

MFÖ-avtal? 

En vanlig orsak till varför fastighetsägare inte vill ingå MFÖ-avtal är att de inte 

vill ha någon ledningen på sin mark. Vidare tycker de att vi använder fel teknik-

val. De vill att ledningen grävs ner istället för en luftledning. Det är egentligen 

inte förundersökningen i sig som fastighetsägarna är emot, utan det är att ledning-

en riskerar att anläggas på deras fastighet. Det finns en oro över att de kan komma 

att bli drabbade längre fram i processen. 

 

Fråga 4: Ställer fastighetsägarna några krav för att de ska skriva på MFÖ-avtal? 

Om ja, kan Svenska Kraftnät i så fall gå med på deras krav, varför går det inte? 

En del fastighetsägare ställer krav för att ingå MFÖ-avtal. Ett såndant krav kan 

vara att de är villiga att skriver under avtalet om vi är villiga att gräver ner led-

ningen. Sådana krav kan vi däremot inte gå med på. Fastighetsägarna blir tillde-

lade en schablonersättning på 3 000 kr och det ska innefatta ersättning för admi-

nistrativt arbete och småskador. Eventuella större skador ersätter vi separat vid 

varje enskilt tillfälle. Sen har det vid något tillfälle förekommit att fastighetsägare 

har haft som krav att få större ersättning direkt, men det är sällsynt. Dock kan vi 

inte tillmötesgå deras krav på grund av att det går emot likabehandlingsprincipen. 

 

Fråga 5: Finns det något som du tror Svenska kraftnät kan bli bättre på för att få 

fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal? 

Det som Svenska kraftnät kan förbättra är att tidigt i processen kan förmedla in-

formation om projektet och ha mer ”öppethustider” än vad vi har idag. Problemet 

är att vi i detta skede, inte vet exakt hur ledningen kommer att dras. Vi kan då ha 

ett antal potentiella korridorer. Risken finns då, att när vi går ut med information i 

ett sådant här tidigt skede, att vi skrämmer upp mer människor. Ett annat problem, 

är att vi i en tidig fas inte vet hur stor ersättning som kan komma att betalas ut för 

ledningsintrånget. Detta får vi inte reda på förrän vi har varit ute och stämplat 

samt värderat marken. Detta medför att fastighetsägare i det här skedet, är nega-
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tiva för att de tror att de kommer få en låg ersättning eller inte få någon ersättning 

överhuvudtaget. Problemet är då att vi i ett sådant tidigt skede, inte kan gå ut och 

säga hur stor ersättningen kommer att bli. 

4.3.4 Intervju D 

Fråga 1: Varför är det viktigt för Svenska kraftnät att ingå frivilliga MFÖ-avtal? 

Det mest praktiska som jag kommer att tänka på är att det sparar väldigt mycket 

tid och pengar med att ha sådana här frivilliga överenskommelser med fastighets-

ägare. Skulle vi inte få till en frivillig överenskommelse är vi istället tvungna att 

gå via Länsstyrelsen och få förundersökningstillstånd. Oftast medför inte detta ett 

omedelbart tillträde till marken, utan det krävs först att beslutet vinner laga kraft. 

Det i sig innebär att det måste ske delgivningar till fastighetsägare och det är 

tidskrävande och kostar pengar. På grund av den aspekten är det därmed väldigt 

värdefullt att ingå frivilliga överenskommelser med fastighetsägare. Svenska 

kraftnät bedriver en relativt kontroversiell verksamhet som medför en del miljö-

påverkan i form av intrång i skog och mark så går det att nå frivillighet med fas-

tighetsägare kan det medföra en positivare inställning till verksamheten.  

 

Fråga 2: Finns det några fördelar med att ingå MFÖ-avtal istället för att säkra 

markåtkomsten genom TFÖ? 

Det finns fördelar för fastighetsägarna att ingå MFÖ-avtal eftersom att de blir till-

delade en schablonersättning för detta som annars inte betalas ut ifall Svenska 

kraftnät istället skulle få tillgång till marken via förundersökningstillstånd. Där-

med fungerar den här ersättningen som en uppmuntran till fastighetsägare att ingå 

dessa avtal. 
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Fråga 3: Vad har fastighetsägare för argument för att inte ingå MFÖ-avtal/Vad 

skulle du säga att det finns för utmaningar med att få fastighetsägare att ingå 

MFÖ-avtal? 

Från början är fastighetsägare väldigt negativt inställda för att det ska bli en kraft-

ledning på deras mark och då är det klart att de motsätter sig på alla sätt som går. 

Detta tror jag är ett vanligt skäl till varför de inte vill ingå några avtal och att de 

överklagar Länsstyrelsens beslut om förundersökningstillstånd. Vidare kan jag 

tänka mig att det handlar om att de vill ha högre ersättning. De ser hela lednings-

förfarandet som en helhet och därmed yrkar på ersättning även i detta skede. 

 

Fråga 5: Finns det något som du tror Svenska kraftnät kan bli bättre på för att få 

fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal? 

För att få fler fastighetsägare att ingå frivilliga avtal så tror jag tror att kommuni-

kation är väldigt viktigt. När fastighetsägare blir tilldelade ett MFÖ-avtal kan de 

vara misstänksamma av sig eller att de har svårt att förstå vad dessa avtal innebär. 

Detta kan skapa en rädsla eftersom de inte vet vad de ger sig in i genom att ingå 

dessa avtal. Det kan finnas en ovana bland fastighetsägare att läsa den här typen 

av dokument och därmed känner de sig otrygga med vad det är de samtycker till.  

Därför tror jag att kommunikation är väldigt viktigt, att Svenska kraftnät kan ar-

beta med att informera och möjliggöra för fastighetsägare att ställa frågor. Det tror 

jag skulle underlätta processen. 
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Den viktigaste dialogen, när det gäller MFÖ:er, är nog att anordna något form av 

informationsmöte efter att de har blivit utskickade där de berörda kan få möjlig-

heten att ställa frågor och få det förklarat för sig vad detta är för typ av avtal. Det 

bör då också förklaras för dem att det är en fördel för dem att ingå dessa avtal, ef-

tersom att de får en ersättning för det som de annars inte skulle få. Det går nog att 

ha informationsmöten innan avtalen skickas ut men jag tror att det är viktigt att ha 

riktade möten med fastighetsägare i samband med att de ska skriva under avtalen. 

Jag skulle inte kalla detta för ett samråd utan mer ett tillfälle för Svenska kraftnät 

att förklara vad dessa avtal innebär. 

4.1.4 Sammanfattning av resultat 

Sammanfattningsvis visar resultatet av intervjuerna följande: 

 Genom att ingå frivilliga överenskommelser kan bättre relationer skapas 

mellan Svenska kraftnät och fastighetsägare. Vidare sparar projekten både 

tid och pengar i form av att inte behöva ansöka om förundersökningstill-

stånd och att tillståndet inte blir överklagat.  

 De krav som fastighetsägare ställer för att ingå MFÖ-avtal kan vara att fas-

tighetsägaren vill ha en större ersättning eller så kan kravet vara av mer 

teknisk karaktär som att den planerade ledningen ska anläggas under jord. 

Eftersom att fastighetsägare blir tilldelade en schablonersättning för till-

träde till fastigheter i förundersökningssyfte så finns det inget utrymme till 

förhandlingar vid dessa skeden.  

 Fastighetsägare motsätter sig att ingå frivilliga överenskommelser på 

grund av att de motsätter sig ledningsprojektet som helhet. Det finns en 

oro över vad som kan komma att ske i senare skeden av ledningsprojektet, 

exempelvis som att en ledning riskerar att anläggas på deras mark.  

 För att få fler fastighetsägare att ingå frivilliga avtal kan Svenska kraftnät 

förbättra kommunikationen och förmedla tydligare information om vad en 

förundersökning innebär och tydliggöra vad som sker i den fas i projekten 

då förundersökningar ska genomföras. 
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5 Diskussion 

5.1 Diskussion Metod 

Syftet med studien var att undersöka hur Svenska kraftnät i större utsträckning har 

möjligheten att ingå MFÖ-avtal med fastighetsägare. För att finna svaret på detta 

var det första som gjordes att studera domar från HFD för att ta reda på vilka 

grunder som fastighetsägare överklagade Länsstyrelsens förundersökningstill-

stånd. Anledningen till detta var för att få en uppfattning om varför fastighetsä-

gare inte ville tillåta Svenska kraftnät att utföra undersökningsarbeten på deras 

fastigheter. Beslutet att studera fyra domar gjordes på grund av att i samtliga fall 

överklagade fastighetsägarna förundersökningstillståndet på liknande grunder. 

Därmed ansågs det inte nödvändigt att undersöka fler rättsfall eftersom att det inte 

bidrog med några nya infallsvinklar till studien.   

Sedan genomfördes intervjuer med sakkunniga inom Svenska kraftnät för att få en 

bild av deras uppfattning om varför det fanns en motvilja hos vissa fastighetsägare 

att inte ingå MFÖ-avtal. Dessutom hade intervjuerna till syfte att ta reda på varför 

det är av betydelse för Svenska kraftnät att ingå MFÖ-avtal samt vad myndigheten 

kan göra för att få fler fastighetsägare att ingå dessa avtal. 

5.1.1 Svagheter i metoden 

En eventuell svaghet i studien är att enbart domar som berör Svenska kraftnät har 

undersökts. Det går därmed inte att utesluta att ett annat resultat skulle uppnås ge-

nom att studera överklaganden av förundersökningstillstånd för andra aktörer. 

Nackdelen med att undersöka fastighetsägares motvilja genom yrkanden istället 

för att vara i direktkontakt med dem, tillexempel genom intervjuer, är att det kan 

finnas en risk med att deras åsikter/resonemang kring frivillig markåtkomst kan 

skilja sig åt. Därmed kan det finnas alternativa metoder som hade gett ett mer till-

förlitligt resultat.  

Dessutom var en svaghet i metoden att vissa frågor som ställdes vid intervjutill-

fällena inte kunde besvaras av samtliga personer. En orsak till detta kan bero på 

att frågorna som ställdes inte anpassades efter vem som blev intervjuad. Något 

som tyder på detta är att de blev intervjuade hade olika arbetsuppgifter och befatt-

ningar och därmed arbetade med MFÖ-avtal och förundersökningstillstånd på 
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olika sätt. Nackdelen med att inte alla intervjufrågor kunde besvaras i lika hög 

grad medför att vissa delar av resultatet lider av större osäkerhet än andra ef-

tersom att det inte går att jämföra svaren mellan samtliga intervjuer. 

5.2 Diskussion Resultat 

För att besvara frågeställningarna studerades fyra rättsfall från HFD för att ta reda 

på vilka grunder som fastighetsägare överklagade Länsstyrelsens beviljade förun-

dersökningstillstånd till Svenska kraftnät. Vidare så genomfördes fyra intervjuer 

med sakkunniga inom Svenska kraftnät för att få svar på varför fastighetsägare 

inte vill ingå MFÖ-avtal samt vad Svenska kraftnät kan göra för att få fler fastig-

hetsägare att ingå dessa avtal.  

Resultatet från domarna visade att fastighetsägare lägger stor vikt i vad som kan 

komma att hända i senare skeden i ledningsprojekten. Fastighetsägare motsätter 

sig förundersökningstillståndet på grund av att de inte vill riskera att en ledning 

kommer att anläggas på deras mark. Därmed finns det motsättningar till ledning-

ens teknikval och dess placering. Bland annat menar de att ledning anläggs för 

nära boendemiljö och gör intrång i värdefull naturmiljö. Dessutom ska Svenska 

kraftnät inte ha tagit åt sig av fastighetsägares synpunkter. Svenska kraftnät ska 

heller inte ha lämnat tillräcklig information om ledningens syfte. 

Fastighetsägarna var även kritiska till rättigheterna som Svenska kraftnät i och 

med förundersökningstillståndet beviljats. Svenska kraftnät ska ha haft obehind-

rad möjlighet att beträda fastigheter utan att i förväg ha meddelat om detta. Dessu-

tom hade fastighetsägarna motsättningar till de åtgärder som Svenska kraftnät 

hade möjligheten att vidta vid förundersökningsarbetet som att fälla träd och sätta 

ut stakkäppar.   

Resultatet från intervjuerna gav svar på två frågor: vilken uppfattning har Svenska 

kraftnät av att fastighetsägare inte vill ingå MFÖ-avtal och vilken betydelse har 

det för myndigheten att ingå dessa avtal med fastighetsägare? 

Uppfattningen som sakkunniga hade om fastighetsägares motvilja att ingå MFÖ-

avtal var flera. I likhet med resultatet från domarna var en orsak till att fastighets-

ägare inte frivilligt ville möjliggöra för Svenska kraftnät att utföra undersöknings-

arbeten berodde på en oro för vad som kan komma att hända i senare skeden. Ge-
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nom att samtycka till förundersökningen skulle det finnas en risk att ledningen 

skulle anläggas på deras fastighet i framtiden.  Vanliga argument från fastighetsä-

gares sida var att Svenska kraftnät använde fel teknikval och att ledningen skulle 

ha en annan placering. 

En fråga som ställdes under intervjun var ifall fastighetsägare ställde några krav 

för att ingå MFÖ-avtal. Resultatet visade däremot att detta inte var en vanligt fö-

rekommande orsak till fastighetsägares motvilja. 

På frågan om vad Svenska kraftnät kan göra för att få fler fastighetsägare att ingå 

MFÖ-avtal framgick det vid samtliga intervjuer att detta var förbättrad kommuni-

kation. Detta skulle i så fall göras i ett så tidigt skede som möjligt. Däremot visade 

resultatet att det är svårt att veta i förhand hur brett kommunikationen ska ske. I 

ett tidigt skede kan det finnas flera potentiella ledningskorridorer och att försöka 

ha personlig kommunikation med samtliga fastighetsägare inom alla korridorer 

kan visa sig vara för resurskrävande. Därmed måste nyttan med att ingå frivilliga 

avtal ställas mot kostnaderna och tiden för att genomföra detta. 

En sammantagen bedömning är att resultatet från studien av domarna och inter-

vjuerna pekar på samma sak. De argument som framgick av fastighetsägarnas yr-

kanden till HFD stämmer överens med de skäl som Svenska kraftnät upplevde in-

verkade på fastighetsägares motvilja att ingå MFÖ-avtal. En slutsats är därmed att 

fastighetsägare har samma anledningar till att överklaga Länsstyrelsens förunder-

sökningstillstånd som att inte ingå MFÖ-avtal till att börja med. Således bör fak-

torer som teknikval, ledningens placering, bättre redogörelse för ledningens syfte 

och förundersökningens omfattning ha inverkan på fastighetsägares villighet att 

ingå MFÖ-avtal. Om Svenska kraftnät är beredda att förbättra sin kommunikation 

till fastighetsägare kan dessa faktorer vara av intresse att lägga extra tyngd på. 

Vad som resultatet däremot inte visar på är i hur hög grad som Svenska kraftnät 

berör dessa punkter i sin kommunikation med fastighetsägare i dagsläget. Vidare 

är det heller inte tydligt i hur hög grad som fastighetsägare är villiga att ta till sig 

den information de blir tilldelade. Därmed går det inte att utläsa exakt hur stort ut-

rymme det finns till förbättring. 
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I förhållande till tidigare forskning överensstämmer resultatet i flera avseenden till 

studien av Rao (2018). Det bör ses som en självklarhet att ingen vill ha en kraft-

ledning i närheten av sin boendemiljö, skogsmark eller skifte. Det finns en betryg-

ande känsla hos fastighetsägare att känna att de har kontroll över de förändringar 

som sker i sitt närområde, framförallt i närheten av sin boendemiljö (Rao, 2018). 

Därmed är det inte konstigt att det skapas motsättningar när fastighetsägare blir 

utsatta för tvångsåtgärder som ligger bortom deras kontroll som exempelvis för-

undersökningstillstånd i det här fallet. Samma faktorer kan även inverka på deras 

oro över den potentiella risken att få en ledning byggd på sin fastighet i ett senare 

skede. Som Conway, H. & Stannard, J. (2014) redogör i sin studie för hur affekt-

ionsvärden sammankopplade till fastigheten bör beaktas vid expropriation så är 

det inte otänkbart att dra slutsatsen att dessa värden även inverkar på fastighetsä-

gares motvilja att ingå MFÖ-avtal och att oron växer ytterligare när Svenska 

kraftnät får tillträde till fastigheter genom ett förundersökningstillstånd. Att elimi-

nera fastighetsägares oro helt är nog ett omöjligt uppdrag. Trots allt medför ett 

ledningsintrång väldigt lite fördelar för den enskilde fastighetsägaren. Trots detta, 

med hänsyn till det resultat som har samlats in i det här arbetet och vad tidigare 

forskning har sagt, kan nog förbättrad kommunikation med avseende på mer kon-

kretiserad information om hur ett potentiellt ledningsintrång kan påverka deras 

fastighet medföra att fler är villiga att samtycka till förundersökningsarbetet. I 

grund och botten ligger det stora problemet i den osäkra framtid som komma 

skall. 

5.2.1 Svagheter i resultatet 

Dessutom är en potentiell svaghet i resultatet är att det kan framstå som något en-

sidigt viktat. Resultatet som har inhämtats från intervjuerna har uteslutande kom-

mit från sakkunniga inom Svenska kraftnät. Det har alltså inte förekommit någon 

personlig dialog med fastighetsägare för att ta reda på vad som inverkar på deras 

vilja/motvilja att ingå MFÖ-avtal eller varför de överklagar Länsstyrelsens förun-

dersökningstillstånd. Därmed går det inte att utesluta att annat ett resultat hade 

uppnåtts om intervjuer hade genomförts med berörda fastighetsägare. En annan 

eventuell svaghet är det som framgår av Biggam (2008) att när en person inter-

vjuas finns risken att personen besvarar frågorna utifrån vad denne tror att den 
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som genomför intervjun vill höra. Vidare går det inte att garantera att resultatet är 

opartiskt på grund av att de som har intervjuats har representerat Svenska kraftnät. 

5.3 Sammanfattning 

Å ena sidan är det självklart att ingen vill ha en kraftledning i närheten av sin bo-

endemiljö, sin skogsmark eller skifte och därmed finns det en motsättning mot att 

frivilligt låta Svenska kraftnät utföra förundersökningsarbeten på deras fastighet. 

Å andra sidan är det inte realistiskt för Svenska kraftnät att försöka förhandla med 

samtliga fastighetsägare för att försöka ingå MFÖ-avtal eftersom att det alltid 

kommer finnas motsättningar i någon omfattning. Dessutom är den tid och resur-

ser som måste investeras för att föra en dialog med samtliga fastighetsägare inom 

ett ledningsprojekt många gånger för stora i proportion till fördelarna som det 

medför. Vidare hade, om pengar och tid inte var en bidragande faktor, en lösning 

varit att förhandla individuella överenskommelser med fastighetsägare om att ingå 

MFÖ-avtal. Däremot förhindrar likhetsprincipen Svenska kraftnät från att göra 

detta. Trots att det finns många omständigheter är det ändå inte omöjligt att hitta 

effektivare metoder att nå ut till fastighetsägare. Detta är något som Svenska 

kraftnät är medvetna om eftersom att det nu sker ett arbete med hur den processen 

kan förbättras. Den sammantagna slutsatsen är att detta är en komplicerad fråga 

där flera faktorer har direkt inverkan på varandra och därmed finns det ingen tyd-

lig lösning på problemet. 
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6 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att ta reda på hur Svenska kraftnät kan få fler fastig-

hetsägare att ingå frivilliga MFÖ-avtal för att på så sätt undvika att få tillträde till 

fastigheter genom förundersökningstillstånd vid förundersökningsarbeten. Fråge-

ställningarna som har besvarats i det här arbetet var: 

 Vilken betydelse har det för Svenska kraftnät att ingå frivilliga överens-

kommelser med fastighetsägare? 

 På vilka grunder överklagar fastighetsägare länsstyrelsens förundersök-

ningstillstånd? 

 Vilka faktorer inverkar på fastighetsägares motvilja att ingå MFÖ-avtal? 

 Vad Svenska kraftnät kan göra för att få fler fastighetsägare att ingå MFÖ-

avtal? 

6.1 Slutsatser av studien 

Vilken betydelse har det för Svenska kraftnät att ingå frivilliga överenskommelser 

med fastighetsägare? 

Det är av betydelse för Svenska kraftnät att ingå frivilliga avtal med fastighetsä-

gare på grund av det sparar både tid och pengar eftersom att frivilliga överens-

kommelser medför färre överklaganden. Vidare leder frivilliga överenskommelser 

till att Svenska kraftnät får en bättre relation till fastighetsägare, något som inte 

bara är viktigt i byggnadsskedet utan även vid den senare förvaltningen av led-

ningen. Att ingå frivilliga avtal med fastighetsägare har även inverkan på Svenska 

kraftnäts trovärdighet som aktör.  
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På vilka grunder överklagar fastighetsägare länsstyrelsens förundersökningstill-

stånd? 

Resultatet visade att fastighetsägarna var kritiska till den information som 

Svenska kraftnät hade lämnat om ledningsprojekten. Bland annat menade de att 

Svenska kraftnät inte har motiverat ledningens syfte och att de inte har redogjort 

för vilken inverkan som ledningen kan komma att ha på sitt närområde. Dessutom 

såg fastighetsägarna negativt på teknikvalet för ledningen. Vidare visade resultatet 

att fastighetsägarna var kritiska till de befogenheter som Svenska kraftnät hade 

vid förundersökningsarbetet. 

 

Vilka faktorer inverkar på fastighetsägares motvilja att ingå MFÖ-avtal? 

Enligt Svenska kraftnät var vanliga argument från fastighetsägares sida att de inte 

vill bo i närheten av en kraftledning, att de inte ser syftet med ledningen och att de 

är kritiska till teknikvalet. Fastighetsägare lägger därmed stor vikt på framtida 

skeden i ledningsprojektet och att detta kan ligga till grund för deras motvilja att 

ingå MFÖ-avtal. 

 

Vad kan Svenska kraftnät göra för att få fler fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal? 

För att få fler fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal måste Svenska kraftnät förbättra 

kommunikation med avseende på MFÖ-avtalets och ledningsprojektets innebörd 

till berörda fastighetsägare. Detta skulle kunna göras genom att föra en tidigare 

dialog med fastighetsägare eller anordna informationsmöten om vad MFÖ-avtal 

innebär. Vidare kan Svenska kraftnät förmedla information bättre med avseende 

på ledningsprojektens omfattning med hänsyn till att stora delar av den oro som 

fastighetsägare har handlar om ledningsprojektens mer tekniska delar som exem-

pelvis ledningens placering och teknikval och mindre om själva förundersökning-

en. Att förbättra dialogen och kommunikationen med fastighetsägare kan däremot 

bli en väldigt resurskrävande åtgärd på grund av att väldigt många fastighetsägare 

kan vara berörda av ett och samma ledningsprojekt. Därmed kan det inte alltid 

vara skäligt att föra en dialog med samtliga fastighetsägare inom berörda led-

ningskorridorer. Nyttan måste då ställas i förhållande till kostnaderna för att göra 

bedömningen ifall en sådan åtgärd är skälig. 
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6.2 Förslag på framtida studier 

Svenska kraftnät håller nu på att förändra sin arbetsprocess för förundersöknings-

arbeten och en metod som nu ska prövas är att utföra dessa med stöd av allemans-

rätten. Därmed kan en potentiell studie vara att undersöka hur effektivt detta för-

farande visade sig vara. Vidare så framgår det av resultatet från intervjuerna att 

förbättrad kommunikation och delgivande av information kan vara en potentiell 

faktor till förbättrade relationer med fastighetsägare. Därmed kan det vara av in-

tresse att undersöka om det har uppstått en förändring av antalet fastighetsägare 

som är villiga att ingå MFÖ-avtal i samband med att kommunikationsarbetet har 

ändrats. 
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A1 

Bilaga A 

Varför är det viktigt för Svenska kraftnät att ingå frivilliga MFÖ-avtal? 

 

Finns det några fördelar med att ingå MFÖ-avtal istället för att säkra markåtkom-

sten genom TFÖ? 

 

Vad har fastighetsägare för argument för att inte ingå MFÖ-avtal/Vad skulle du 

säga att det finns för utmaningar med att få fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal? 

 

Ställer fastighetsägarna några krav för att de ska skriva på MFÖ-avtal? 

(Om ja, kan Svenska Kraftnät i så fall gå med på deras krav, varför går det inte?) 

 

Finns det något som du tror Svenska kraftnät kan bli bättre på för att få 

fastighetsägare att ingå MFÖ-avtal? 

  


