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I 

 

Förord 
 

Idén till detta examensarbete utarbetades tillsammans med Rickard Malmqvist, 

Energiföretagen Sverige Arbetsgrupp Mark, vid årsskiftet 2015/2016. Jag känner stor 

tacksamhet mot Rickard och Arbetsgrupp Mark som gav mig förtroendet att genomföra denna 

studie på uppdrag från dem. Det har gett mig möjlighet att använda de teoretiska kunskaper 

jag förvärvat under min utbildning samt mina tidigare arbetslivserfarenheter från 

energibranschen. Jag har dessutom fått nya kunskaper under arbetets gång. Att utföra detta 

examensarbete har varit det mest krävande och givande momentet under min utbildning.  

 

Ursprunglig uppdragsgivare till detta examensarbete var Svensk Energi. Under arbetet med 

denna studie bildades Energiföretagen Sverige genom en sammanslagning mellan Svensk 

Energi och Svensk Fjärrvärme. Eftersom den nya organisationen ännu är under uppbyggnad 

betraktas ”Policy – Markåtkomst” antagen endast av Svensk Energi i studien.  

 

Ett stort tack till er som bidragit och hjälpt mig genomföra detta examensarbete: 

 

 Marina Edlund, min handledare på Högskolan i Gävle, som hjälpt mig hålla den 

teoretiska nivån och strukturera arbetet. 

 Rickard Malmqvist, min handledare hos Energiföretagen Sverige, som bistått med 

värdefull kunskap och vägledning inom ämnesområdet. 

 Ingemar Persson, Energiföretagen Sverige, som med sin branschkännedom (och stora 

tålamod) hjälpt mig förstå hur elnätet och dess uppförande fungerar. 

 Alla experter hos elnätsbolagen som tog sig tid att medverka i studien. Genom ert 

trevliga bemötande och genuina intresse av studien blev mitt arbete så mycket lättare. 

 

 

Bollnäs 23 maj 2016 

Martina Bronegård  



 

II 

 

Sammanfattning 
 

Hanteringen av markåtkomst för uppförande och bibehållande av elnätsledningar varierar 

mellan elnätsbolagen i Sverige. I syfte att skapa en enhetlig och rättvis hantering har 

branschföreningen Svensk Energi skapat en policy för markåtkomst som de rekommenderar 

sina medlemmar att använda. Syftet med denna studie var att undersöka hur policyn tillämpas 

samt identifiera dess utvecklingsområden och sammanställa förslag till förbättringar. 

 

Data till studien samlades in genom semistrukturerade intervjuer med experter på nio av de 

elnätsbolag som är medlemmar i Svensk Energi. Resultatet visar att policyns användning 

varierar mellan bolagen. Policyns positiva egenskaper är fler än de negativa enligt studien. 

Bolagen som intervjuades tycker att policyn kan förbättras genom tydligare riktlinjer inom 

vissa områden samtidigt som den även bör utvecklas genom större flexibilitet inom andra 

områden. I studien presenteras och motiveras även flera förbättringsförslag som Svensk 

Energi rekommenderas genomföra för att förbättra policyn. 

 

 

Nyckelord 

 

Policy, markåtkomst, Svensk Energi, Energiföretagen Sverige, elnät. 

  



 

III 

 

Abstract 
 
The management of land access for construction and maintenance of electric grids are handled 

differently by the electrical grid companies in Sweden. The branch organization Svensk 

Energi has created a policy for land access in order to create a unitary and equitable 

management that they recommend their members to use. The purpose of this study was to 

examine how the policy is used, to identify the areas of development and compile suggestions 

for improvement. 

 

Data for the study were collected through semi-structured interviews with experts in nine of 

the electrical grid companies that are members of Svensk Energi. The result shows that the 

application of the policy varies between the companies. According to the study the policy's 

positive features outnumbers its negative characteristics. The companies consider that the 

policy can be improved by more distinct guidelines in certain areas and more flexibility in 

other areas. The study presents and states the grounds for improvement proposals that Svensk 

Energi is recommended to implement to improve the policy. 

 

 

Keywords 

 

Policy, land access, Svensk Energi, Energiföretagen Sverige, electrical grid. 

  



 

IV 

 

Ordlista 
 

Elnät De ledningar som transporterar energi i form av elektricitet från 

produktionsanläggningarna till kunderna. 

  

Elnätsbolag  Företag som äger och driver elnät. 

 

Energiföretagen Sverige Branschorganisation som bilades våren 2016 genom en 

sammanslagning mellan Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme.  

 

Högspänningsledning Elledningar med >1000 volts spänning. 

 

Lokalnät Den del av elnätet som transporterar elen den sista vägen till 

kunderna.  

 

Lågspänningsledning Elledningar med <1 000 volts spänning. 

   

Markupplåtelseavtal Servitutsavtal som ger rätt att uppföra och bibehålla ledning på 

annans mark. 

 

Markåtkomst  Ianspråktagande av mark för att uppföra ex. elnät. 

 

Nätkoncession Rättighet att äga och driva elnät. 

 

Policy  Rekommendationer och riktlinjer. 

 

Svensk Energi Branschorganisation för bolag som producerar, distribuerar, och 

säljer el. 

 

Övrig skada Skada på fastighetsägares ekonomi, utöver marknadsvärde, som 

orsakats av att mark ianspråktagits för ex. uppförande av ledning. 
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1. Introduktion  
 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Behovet av samordning 
 

Hanteringen av markåtkomstfrågor vid uppförande och bibehållande av ledningar varierar 

mellan landets elnätsbolag. Kultur och tradition inom elnätsbolagen har enligt I. Persson 

(personlig kommunikation, 27 april, 2016) inverkan på hur de hanterar dessa frågor. 

Variationen kan enligt R. Malmqvist (personlig kommunikation, 4 maj, 2016) även förklaras 

med de olika upplåtelseformer som finns för att ianspråkta mark för uppförande av ledningar 

samt varierande kompetens inom elnätsbolagen. 

 

Behovet och värdet av samordning har påtalats vid utbyggnad av bredbandsinfrastruktur. Där 

har avsaknad av detta lett till att alla aktörer använder olika avtalsmallar vid markupplåtelse. 

Detta leder till frihet men eftersom behoven är de samma inom branschen skulle enhetliga 

mallar innebära fördelar som bättre kontakter med fastighetsägare samt myndigheter och en 

effektivare process för markåtkomst. Även berörda fastighetsägare skulle tjäna på detta 

eftersom avtalen blir mer funktionella och innehållet korrekt (Lantmäteriet, 2014). 

Samordning i form av en branschorganisation och en branschpolicy kan därför vara värdefullt.  

 

 

1.1.2 Svensk Energis ”Policy-Markåtkomst” 
 

Fram till 2006 hade branschorganisationen Svensk Energi ramavtal med Lantbrukarnas 

Riksförbund (LRF) vilket angav riktlinjer för hur mark skulle ianspråktas. Avtalet sades upp 

av LRF i samband med omförhandlingar. Enligt U. Alestam (personlig kommunikation, 9 

maj, 2016), berodde detta på att det inom LRF fanns dem som såg nackdelar med att hantera 

markåtkomstförhandlingar centralt samt att parterna stod långt ifrån varandra angående vilken 

ersättning markägarna skulle vara berättigade till. Svensk Energi rekommenderade dock sina 

medlemmar ett ensidigt fortsätta tillämpa detta avtal även efter uppsägningen. Önskemål från 

Svensk Energis medlemmar om nya riktlinjer för hantering av markfrågor ledde till att 

”Policy – Markåtkomst” antogs hösten 2014 (Svensk Energi, 2014). 
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”Policy – Markåtkomst” upprättades av Svensk Energi i syfte att skapa enhetliga riktlinjer för 

hur elnätsbolagen ska förhålla sig till fastighetsägare vid anläggande och bibehållande av 

elnät. Policyn ska även säkerställa en rättvis behandling av de fastighetsägare som berörs av 

dessa markintrång oavsett vilken typ av ledning de berörs av och var i landet fastigheten är 

belägen. Svensk Energi rekommenderar sina medlemmar att följa policyn (Svensk Energi, 

2014). 

 

 

1.2 Studiens syfte 
 

Att utvärdera hur en policy för markåtkomst fungerar i praktiken kan inspirera andra 

infrastrukturbranscher med behov av markåtkomst som ännu inte skapat en egen men skulle 

ha användning för en sådan. För de organisationer som har en egen policy kan studien 

inspirera och vägleda till förbättring. 

 

Genom identifiering av problemområden och möjligheter till utveckling skapas 

förutsättningar till vidareutveckling av policyn. Att förbättra policyn kan öka dess användning 

vilket är värdefullt för Svensk Energis medlemmar eftersom deras markåtkomstprocess kan 

förbättras med en välfungerande policy som hjälpmedel. En enhetlig och korrekt hantering av 

markåtkomstfrågor är även värdefullt för berörda markägare då det främjar en rättvis 

ersättning och juridiskt korrekta avtal. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur policyn tillämpas i praktiken samt identifiera 

utvecklingsområden och sammanställa förslag till förbättringar. 

 

 

1.2.1  Frågeställning 
 

Studien ska besvara följande frågor: 

 

 Hur varierar användningen av policyn mellan elnätsbolagen? 

 Vad anser elnätsbolagen är policyns för- och nackdelar? 

 Vilka är policyns förbättringsmöjligheter? 
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1.3. Avgränsning 
 

Studien undersöker endast hur ”Policy-Markåtkomst” används vid markåtkomst för 

framdragande och bibehållande av ledningar tillhörande elnätsbolagens lokalnät. 

Markåtkomst för stam- och regionnät omfattas därför ej av studien. För att skapa en generell 

bild av policyns tillämpning och elnätsbolagens åsikter har bolag i olika storlekar från landets 

alla delar inkluderats i denna utvärdering. 

 

 

1.4 Disposition 
 

Denna rapport är uppbyggd enligt IMRaD-struktur (Inledning, Metod, Resultat, (and) 

Diskussion). Studiens bakgrund, syfte och frågeställningar presenteras i rapportens första 

kapitel. I det andra kapitlet presenteras studiens teoretiska bakgrund. Hur studien praktiskt 

genomförts och metodval anges i rapportens tredje kapitel. Insamlat data redovisas i kapitel 

fyra där detta anges under respektive frågeställning den är avsedd att besvara. Analys av 

metod och de data som presenterats sker i det femte kapitlet. I detta kapitel presenteras även 

studiens slutsatser och rekommendationer till Svensk Energi samt förslag till vidare 

forskning. Rapporten avslutas med referenslista och bilagor. 
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2. Teori  
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska bakgrunden genom tidigare forskning om policies 

samt behovet av infrastruktur och hur denna påverkar omgivningen. Här avhandlas även den 

svenska elmarknaden och Svensk Energis funktion. Hur elnätet är uppbyggt och hur det 

anläggs samt hur mark ianspråktas för detta ändamål ryms även inom detta kapitel som 

avslutas med att presentera tidigare examensarbeten relaterade till de ämnen denna studie 

behandlar.  

 

 

2.1 Svensk Energi 
 

Svensk Energi är en branschförening för bolag som producerar, distribuerar och säljer el. 

Cirka 380 bolag är anslutna till föreningen. Ungefär 160 av dessa är elnätsbolag som 

distribuerar el. Förutom att skapa goda förutsättningar för sina medlemmar arbetar föreningen 

för ökad förståelse för elens roll i samhället. Andra frågor Svensk Energi hanterar är de 

utmaningar branschen står inför som klimatfrågan och branschens stora rekryteringsbehov. 

Organisationen har även en viktig roll som informationsspridare och kompetensutvecklare 

(Svensk Energi, u.å.a). 

 

Energiföretagens samarbete har funnits sedan 1903 då Svenska Elverksföreningen bildades. 

Föreningen samordnande de flesta av landets dåvarande eldistributörer. Ett flertal 

sammanslagningar och organisationsförändringar har skapat vad som idag är Svensk Energi. 

Organisationen har fått uppleva hur branschen förändrats från att prioritera teknik och 

välfärdsuppbyggnad till att fokusera på miljö och användarinriktade frågor (Svensk Energi, 

u.å.b).   

 

Redan 1966 undertecknade Svenska Elverksföreningen en överenskommelse med 

Riksförbundet Landsbygdens Folk, som med tiden kom att bli LRF, angående ersättning för 

skada och intrång orsakade av luftledningar för eldistribution (se Bilaga A). Avtalet var 

mindre omfattande och detaljerat än dagens policy men hade ändå liknande innehåll. 

Exempelvis uppmanar båda till lösa tvister genom förhandling samt att ersättning ska utgå för 

skada och intrång. Policyns rekommendation om att avtal ska tecknas saknades dock i avtalet . 
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Svensk Energi har idag ett flertal arbetsgrupper med olika inriktningar samt regionala råd vars 

syfte är att lyfta frågor inom föreningen. Samtliga grupper består av representanter från 

organisationens medlemmar samt anställda på Svensk Energi. Medlemmarna har delat upp 

representationen i dessa grupper mellan sig med hänsyn till egna resurser, kompetens och 

intressen. Detta innebär att de större bolagen är representerade i fler grupper än de mindre 

bolagen. En viktig verksamhet organiserad av Svensk Energi är EBR 

(ElByggnadsRationalisering) som samordnar branschens elnätsverksamhet från konstruktion 

och uppförande till drift, underhåll och utveckling av säkra och effektiva arbetsmetoder (I. 

Persson, personlig kommunikation, 27 april, 2016).  

 

Våren 2016 bildades energibranschföreningen Energiföretagen Sverige genom en 

sammanslagning av Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme. Denna förening samordnar de 

företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, värme och kyla 

(Energiföretagen Sverige, u.å).    

 

 

2.2 Policies 
 

Det bästa sättet att praktiskt använda verktyg som policies och lagar vid administration av 

markfrågor skiljer sig åt mellan länder och även delar av landet. Orsaken till detta är att 

markförhållandena varierar. Två principer gäller dock alltid: hanteringen förenklas om 

förändringen är accepterad och om visionen för framtida markhantering är långsiktig 

(Williamson, 2001). 

 

Att policies är komplexa att skapa och tillämpa trots att de upplevs vara ett enkelt koncept 

visar en studie av Lloyd och Peel (2005). Det är inte lämpligt med en mall för 

markanvändningspolicies eftersom det kan leda till ett statiskt skapande och brukande. 

Behovet konstateras istället vara det omvända eftersom det finns ett stort behov av att policies 

är flexibla. Mallar tar även bort det lokala ansvaret vilket leder till minskat engagemang. Att 

istället låta fler vara med att upprätta policies i syfte att få tillgång till mer kunskap anses 

viktigt (Lloyd & Peel, 2005). 

 

Vikten av flexibilitet framhålls även i en studie av Brown, Eagles, McWilliams och Seasons 

(2015). För vagt formulerade policies leder till att dess mål, riktning och verktyg inte kan 
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bedömas. Det konstateras att det är nödvändigt att policies är förutseende och 

anpassningsbara. 

 

 

2.2.1 Innehåll och bakgrund ”Policy – Markåtkomst” 
 

Policyn omfattar riktlinjer för hantering av markåtkomst för elnätsledningar. Innehållet består 

bland annat av rekommendationer om samråd, råd om upprättande av avtal inklusive 

avtalsmallar och ersättning som fastighetsägare har rätt till (Svensk Energi, 2014). 

 

Policyn utarbetades av Arbetsgrupp Mark hos Svensk Energi som arbetar med de 

markåtkomstfrågor som berör elnätsbolag. I denna arbetsgrupp finns idag representanter från 

elnätsbolagen Vattenfall Eldistribution AB, E. ON Elnät Sverige AB, Ellevio AB, Kraftringen 

Nät AB, Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) och Sundsvall Energi Nät AB. 

Dessutom medverkar bisittare från olika bolag och representant från Svensk Energi (R. 

Malmqvist, personlig kommunikation, 6 april, 2016).  

 

Utöver policyn har Svensk Energi slutit avtal med organisationer och fastighetsägare som 

Riksförbundet Enskilda vägar, Trafikverket samt ett gemensamt avtal med några av landets 

största skogsbolag: Bergvik Skog AB, Holmen Skog AB och SCA Skog AB. Avtalen 

innehåller riktlinjer, ersättningsnivåer och mallar. Medlemmarna rekommenderas att följa 

dessa avtal och tillämpa tillhörande mallar vid markåtkomstfrågor som berör dessa 

fastighetsägare (Svensk Energi, 2014).   

 

 

2.3 Infrastrukturens betydelse och påverkan 
 

Världens ekonomiska och sociala stabilitet är beroende av service och varor som transporteras 

och distribueras av infrastruktur. För att ett samhälle ska fungera krävs denna viktiga 

infrastruktur vilket lett till att det blivit en nationell och internationell angelägenhet att skydda 

denna från störande faktorer (Zio, 2016). 
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Begreppet infrastruktur omfattar allt från kommunikationer som vägar till ledningsnät för el 

och skyddade områden som naturreservat. Gemensamt för all infrastruktur är att enskild mark 

kan behövas tas i anspråk för att ge den utrymme. Infrastruktur bedöms så viktig att utrymme 

för denna kan skapas genom att fastighetsägare med stöd av lagstiftning kan tvingas avstå 

mark med tvång eller beläggs med restriktioner (Sjödin, Ekbäck, Kalbro & Norell, 2011). 

 

Infrastruktur som elnätsledningar påverkar omgivningen. Högspänningsledningar kan 

innebära risker för hälsa och säkerhet samt påverka fastighetsvärden. Hur de som berörs 

direkt av ledningarna upplever effekterna påverkas av samhället. Även förtroendet för 

aktörerna som utför förändringen och hur lokaliseringen av högspänningsledningarna 

beslutats kommer från samhället. Om lokalisering av ledningar går mot enskilda intressen är 

acceptansen större för dessa om de berörda har förtroende för processen som lett fram till 

beslutet om placeringen (Cain & Nelson, 2013). 

 

 

2.4 Den svenska elmarknaden 

2.4.1 Elektrifieringen av Sverige 
 

I dagens samhälle är tillgång till elektricitet en förutsättning för allt från industriproduktion till 

en bekväm vardag för hushållen. Så har det dock inte alltid varit. När elektrifieringen av 

Sverige startade var el endast en källa till ljus innan den så småningom även började användas 

för att driva maskiner (Brännlund, Karimu & Söderholm, 2012).  

 

Utbyggnaden av vattenkraften inleddes i södra och mellersta Sverige i början av 1900-talet. I 

övre Norrland uppfördes dock de största vattenkraftstationerna. Vattenkraften var i princip 

fullt utbyggd redan på 1960-talet och då började istället kärnkraftverk anläggas. Den ökade 

produktionen av el tillsammans med den tekniska utvecklingen banade väg för 

industrialiseringen av Sverige (Brännlund, Karimu & Söderholm, 2012).  
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2.4.2 Dagens elmarknad 
 

Idag står vattenkraft och kärnkraft tillsammans för den absoluta majoriteten av den svenska 

elproduktionen. Fossila bränslen står endast för en liten del vilket även gäller förnybara 

energislag som vindkraft och biobränslen. De förnybara energislagen är på stark 

framåtmarsch och kommer enligt prognoserna att öka (SOU 2008:13). 

 

Fram till 1996 var det möjligt för bolag att inom samma verksamhet producera, distribuera 

och sälja el. Elmarknadsreformen 1996 ledde till en avreglering av elmarknaden som innebar 

att det inte längre var tillåtet att inom ett bolag bedriva all denna verksamhet (Veiderpass, 

2004).  

 

Den svenska elmarknaden består nu av tre delar: produktion, nätverksamhet (distribution) och 

försäljning av energi. I praktiken innebär detta att elnätsbolagen endast ansvarar för att elen 

som skapas i produktionsanläggningen transporteras till användarna. Syftet med avregleringen 

var främst att genom konkurrens öka effektiviteten bland bolagen i alla verksamhetsdelar. För 

elnätsbolagen som har ett monopol inom det geografiska område det verkar var tanken att de 

själva, under övervakning av tillsynsmyndighet, skulle arbeta för ökad effektivitet samtidigt 

som de skulle ha skäliga priser för sina tjänster (Veiderpass, 2004). 

 

 

2.4.3 Elnätet 
 

För att transportera elen från elproduktionsanläggningarna till användarna året runt dygnets 

alla timmar krävs ett välfungerande elnät.  

 

Det svenska elnätet är enligt Svensk Energi (2012) idag ungefär 555 000 km långt vilket 

motsvarar 14 varv runt jorden. Elnätet består av ledningar ovan jord (luftledning) och 

nedgrävda kablar (jordkabel). Elnätsbolagen investerar varje år flera miljarder för att göra 

elnätet mindre väderkänsligt genom att byta ut ledningar mot mer vädertåliga varianter eller 

ersätta luftledningar med jordkabel. Detta arbete har belönats med kunder som enligt Svensk 

Energis årliga attitydundersökningar anser att elnätsbolagen har pålitliga elleveranser. En 
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utmaning branschen arbetar med idag är att anpassa elnäten för att klara av mer elproduktion 

från sol- och vindkraft (Svensk Energi, 2012).  

 

Elnätets struktur 

Sveriges elnät består av tre olika nivåer vilket visas i Figur 1. Elnätet kan enligt Svensk 

Energi (2012) liknas vid vårt vägnät där stamnätets motsvarighet är motorvägarna, regionnätet 

är riksvägarna och lokalnätet är att likna vid landsvägar.  

 

 

Figur 1. Det svenska elnätets olika nivåer. Illustration: Energimarknadsinspektionen. 

 

 

Sveriges största elproduktionsanläggningar som kärnkraftverken och de stora 

vattenkraftverken är anslutna till stamnätet som är de ledningar med högst spänning. 

Stamnätet är även anslutet till våra grannländer (Elforsk, 2007). 
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Länken mellan stamnätet som är anslutet till producenterna och lokalnätet som transporterar 

elen till slutkunden är regionnätet (Elforsk, 2007). Enligt Energimarknadsinspektionen (2014) 

kan mindre elproduktionsanläggningar och stora slutkunder vara ansluta direkt till dessa 

ledningar. 

 

Lokalnätet transporterar elen den sista vägen till användarna vilket är hushåll och 

verksamheter. 2007 var cirka fem miljoner kunder anslutna till lokalnätet (Elforsk, 2007).  

 

Kunder ansluts till lokalnätet genom att en transformatorstation placeras mellan elledningen 

och kundens anläggning. Här omvandlas högspänningen från elnätet till lågspänning (cirka 

400 volt). Anslutningen från transformatorstationen går via en lågspänningsledning in till 

kunden som ansluts med en servisledning (Konsumenternas energimarknadsbyrå, u.å). 

 

Majoriteten av stamnätet är statligt ägt genom Svenska Kraftnät. Regionnäten ägs av landets 

större elnätsbolag. Storleken på de cirka 165 elnätsbolag som äger lokalnät varierar kraftigt 

eftersom de minsta bara har några hundra kunder och de största närmare en miljon (Elforsk, 

2007). Enligt Svensk Energi (2012) varierar även längden på de ledningar elnätsbolagen äger 

lika kraftigt: det kortaste är ca tre km och det längsta är över 135 000 km.  

 

 

2.5 Att uppföra och äga elnät 

2.5.1 Nätkoncession 
 

Vem som helst får inte bygga och driva elnät. Bolag som vill ägna sig åt denna verksamhet 

måste enligt 2 kap. 1 § ellag (SFS 1997:857) ansöka om nätkoncession från regeringen. 

Denna tillståndsprocess hanteras av tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (3 § 

elförordning, SFS 2013:208).   

 

Syftet med denna reglering är att förhindra elnät från att uppföras parallellt och att 

ledningarna inte ska påverka omgivningen mer än nödvändigt. Det är även ett sätt att 

kontrollera om bolagen är lämpliga att driva verksamheten (SFS 1997:857). 
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Nätkoncession för stam- och regionnät beviljas för varje ledning och för en bestämd sträcka 

ledningen ska ha (linjekoncession). För lokalnät beviljas nätkoncession för ett geografiskt 

avgränsat område (områdeskoncession). Inom området får bolaget som innehar koncessionen 

sedan uppföra ledningar utan att ytterligare tillstånd från Energimarknadsinspektionen krävs. 

Innehavaren av en områdeskoncession för lokalnät är därmed ensam elnätsdistributör inom 

området (Energimarknadsinspektionen, 2014). Med detta monopol följer enligt ellag även en 

skyldighet att ansluta elproducenters anläggningar och överföra el till kunder.  

 

 

2.5.2 Processen vid ny- och utbyggnad av elnät 
 

Att planera och bygga elnät är en omfattande process som berör olika delar av elnätsbolagens 

verksamhet, oavsett om det ska uppföras stam-, region- eller lokalnät. Det praktiska 

genomförandet kan enligt I. Persson (personlig kommunikation, 27 april, 2016) delas in i tre 

delar: projektering, beredning samt projektledning och utförande. Processen är utarbetad av 

Svensk Energi som rekommenderar sina medlemmar att följa denna. De tre delarna i 

processen kan utföras internt av elnätsbolagen eller av en eller flera externa entreprenörer. 

Den interna kompetensen och arbetsbelastningen hos elnätsbolagen är avgörande för hur 

arbetet fördelas. Hänsyn till miljö och omgivning finns med i hela processen. Exempel på 

detta är rekommendationer om att i största möjliga mån eftersträva samordning av 

infrastruktur samt att förlägga ledningar i öppen terräng och längs befintliga vägar (I. Persson, 

personlig kommunikation, 26 april, 2016).  

 

Förläggning av ledningar vid skogsvägar innebär övervägande fördelar för 

ledningsinnehavaren eftersom denne lättare får tillgång till ledningarna. Det förenklar även 

anläggandet av ledningarna eftersom inte lika mycket skog behöver fällas för att bereda plats. 

För markägarna finns dock nackdelar med detta eftersom avverkning av skog kan försvåras då 

den blir svårare att komma åt. Den allmänna nyttan av detta förfarande är dock större än den 

negativa inverkan det har på markägarna (Estenberg & Hedman, 2014). 

 

Projektering  

Under projekteringen skapas en teoretisk plan för ledningens uppförande. Detta innebär bland 

annat att en karta som grovt visar den planerade ledningsträckningen upprättas. Om 
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miljökonsekvensbeskrivning krävs enligt miljöbalk (SFS 1998:808) ska elnätsbolaget uppföra 

en sådan. Även en arbetsmiljöplan upprättas enligt arbetsmiljölag (SFS 1977:1160). 

 

Svensk Energi rekommenderar att i detta stadium hålla tidiga samråd med exempelvis 

länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen. Deras syn på att bygga ledning den planerade sträckan 

kan innebära att lokaliseringen måste ändras. Det undersöks också med kommunen vad 

befintliga detaljplaner reglerar. Vid detaljplanelagdaområden och i känslig miljö söks bygglov 

enligt plan- och bygglag (SFS 2010:900) i förtid för att undvika att processen tar onödigt lång 

tid då flera instanser berörs. Möjlighet till samordning av infrastruktur undersöks. I det 

material som överlämnas för beredning kan flera alternativa ledningssträckningar presenteras.  

 

I vissa fall upprättas en aktuell fastighetsägarförteckning över de fastigheter som berörs av 

den planerade ledningen och de första kontakterna med berörda markägare sker. 

 

Beredning 

I detta skede ska det utredas om ledningarna som teoretiskt planerats i projekteringen kan 

uppföras praktiskt i fält. Kommunen och länsstyrelsen är redan involverade men nu hålls ett 

tidigt samråd där även Trafikverket, andra väghållare och ägare av ledningar i området 

informeras om planerna. Tillstånd som ännu inte sökts begärs. Detta kan vara bygglov, rätt att 

korsa annan infrastruktur samt tillstånd från länsstyrelsen att få korsa vattendrag. Vid flera 

alternativ väljs nu en slutgiltig sträcka.  

 

Fastighetsägarförteckning över berörda markägare upprättas och dessa kontaktas för tillstånd 

att planera ledningen i fält samt undersöka markförhållandena. Dessa tillstånd krävs eftersom 

allemansrätten i regeringsformen (SFS 1974:152) inte ger beredaren rätt att beträda mark i sin 

yrkesutövning. Den som sköter kontakten med markägarna och upprättar samt sluter avtal om 

åtkomst till marken för elnätsbolagens räkning är i regel den som utför beredningen 

(beredaren). Beredaren har oftast teknisk kompetens och hanterar markfrågorna enligt de 

riktlinjer och mallar elnätsbolaget lämnat. En dialog förs med markägarna under processen 

och stor hänsyn visas dem samt deras åsikter. Målet med detta är att anläggningen inte ska 

vara ett hinder för markägaren nu eller i framtiden. Att parterna träffas på det aktuella 

området gör det enklare att förstå varandra och hitta lösningar. Ofta kan ledningen anpassas så 

att markägaren blir nöjd utan att det påverkar elnätsbolaget negativt. Markägaren besitter ofta 
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kunskaper om området och marken som kan vara värdefullt för beredaren att veta vid 

planeringen av ledningen för att undvika kostsamma skador. Exempel på detta är dräneringar 

och vattenledningar. 

 

Efter ett slutgiltigt beslut om ledningens sträckning värderas markintrånget och 

markupplåtelseavtal upprättas. Skrivs detta under av markägaren och eventuella arrendatorer 

utbetalas sedan ersättningen. Markupplåtelseavtal är ett servitutsavtal som ger elnätsbolaget 

rätt att anlägga och underhålla ledningarna och tillhörande anläggningar i all framtid. Andra 

upplåtelseformer, som ledningsrätt och nyttjanderätt, förekommer men är mindre vanliga. 

 

Beredningen avslutas med att elektriska beräkningar och inritning av elnätet på kartor slutförs. 

Effektiva och säkra metodval samt avbrottsplanering föreslås till projektledningen och 

utförandet. 

 

Projektledning och utförande 

Ledningen ska nu vara redo att uppföras. Detta inleds med att marken förbereds genom 

avverkning och röjning samt inmätning och en slutgiltig utstakning. Ett villkor för detta är att 

markupplåtelsen är klar. Under byggnationen hålls löpande avstämningsmöten med de som 

utför och ansvarar för byggnationen. Om arbetet utförs av ett resursintegrerat bolag 

(elnätsbolag som har egna fältresurser: arbetsledning, distributionselektriker och tillgång till 

maskiner) är processen förenklad och inte lika formell som vid upphandlade arbeten. Om 

arbetet utförs av externa entreprenörer hålls en slutbesiktning av elnätsbolaget för att 

kontrollera om utförandet stämmer med beredningen. Efter en idrifttagningskontroll, även den 

utförd av elnätsbolaget, är anläggningen redo att tas i bruk. Enligt elinstallatörsförordning 

(SFS 1990:806) krävs en behörig elinstallatör som ansvarar för arbetet i syfte att förbygga 

person- och egendomsskador. 

 

 

2.6 Markåtkomst vid ny- och utbyggnad av elnät 

2.6.1 Markåtkomst för elnätsledningar 
 

Eftersom elnätsbolagen i regel inte äger den mark de bygger ledningar på anläggs de på 

annans mark. Ett bolag som innehar nätkoncession har enligt 2 kap. 1 § ellag rätt att schakta, 
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avverka skog och utföra övriga åtgärder som krävs för att bereda plats för ledning. Att inneha 

nätkoncession är dock inte tillräckligt för att ianspråkta annans mark för detta ändamål. 

Elnätsbolaget behöver därför skaffa sig rätt att ta marken i anspråk. För att få tillgång till mark 

att uppföra ledningar på krävs ledningsrätt enligt ledningsrättslag (SFS 1973:1144) alternativt 

servituts- eller nyttjanderättavtal med berörda fasigheters ägare enligt jordabalk (SFS 

1970:994). Enligt Bove och Dalbert (2010) används och behövs dessa olika upplåtelseformer 

av elnätsbolagen som ändå föredrar att förhandla sig fram till ett avtal. Vilken upplåtelseform 

som passar bäst avgörs enligt Leppänen (2013) av ändamålet för rättigheten. En viktig 

rättighet av stadigvarande betydelse ska därför innehas med så stark rätt som möjligt. Ett 

exempel på detta är att ledningsrätt används av ledningsinnehavare för att säkra tillgången till 

marken snarare än att ta marken i anspråk med tvång (Estenberg och Hedman, 2014).  

 

När markägaren är kund till det elnätsbolag som ska anlägga ledningar kan marken tas i 

anspråk med Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K och Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 N 

(Avtalsvillkoren). Dessa anger hur elnätsbolagen och deras kunder ska förhålla sig till 

varandra. Att upplåta sin mark till elnätsbolaget för uppförande, bibehållande och underhåll 

av ledningar är en av kundens skyldigheter. Elnätsbolaget ska dock visa kunden skälig hänsyn 

och de skador denne lider på grund av detta ska ersättas. Om anläggningarna som uppförts på 

kunds mark endast är avsedda för denne utgår dock ingen intrångsersättning. Avtalsvillkoren 

gör markupplåtelseavtal överflödiga men på elnätsbolagets begäran är kund skyldig att teckna 

servitutsavtal och medverka till att de får ledningsrätt eller inteckning av rättighet i fastigheten 

(Svensk Energi, 2015). 

 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt enligt ledningsrättslag innebär att lantmäterimyndighet vid en förrättning ger 

ledningsrättsinnehavaren befogenhet att uppföra, underhålla och bibehålla ledningarna på den 

belastade fastigheten. Fastighetsägaren får ersättning enligt expropriationslag (SFS 1972:719) 

för intrånget samt för eventuella övriga skador. För att ledningsrätt ska beviljas ska ändamålet 

inte kunna uppnås på annat sätt samt att fördelarna ska överväga olägenheten som intrånget 

skapar. Ledningarna ska enligt ellag även vara av allmänt intresse vilket elledningar bedöms 

vara (Proposition 1973:157). Med ledningsrätt kan ledningsrättsinnehavaren ta mark i anspråk 

även mot fastighetsägarens vilja. Denna officialrättighet är en trygg upplåtelse för 

ledningsrättsinnehavaren eftersom den är obegränsad i tid samt består oavsett överlåtelser och 
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fastighetsbildningsåtgärder som berör den ianspråktagna marken. Ledningsrätten kan även 

överlåtas vilket är värdefullt om ledningarna säljs. Inom det utrymme som 

rättighetsinnehavaren fått ianspråkta kan lantmäterimyndigheten även låta annan 

ledningsinnehavare få rätt att förlägga ledning parallellt med befintlig ledning enligt 

ledningsrättslag. 

 

Servitut 

Tillgång till marken kan även erhållas vid skapande av ett servitut enligt jordabalk eller 

fastighetsbildningslag (SFS 1970:988). Enligt Julstad (2011) ger ett servitut härskande 

fastighet rätt att ianspråkta del av tjänande fastighet genom överenskommelse med markägare 

eller myndighetsbeslut alternativt beslut av domstol. Fördelarna för härskande fastighet ska 

vara större än den belastning servitutet innebär för tjänande fastighet. Ändamålet ska även 

vara av stadigvarande betydelse. Servitut gäller enligt jordabalk tillsvidare och kan överlåtas 

men rättigheten kan behöva bevakas vid fastighetsbildning och vid försäljning av marken. 

Ersättning till fastighetsägaren utgår efter vad som avtalats enligt Bove & Dalbert (2010). Det 

finns två sätt att skapa ett servitut: genom avtal enligt jordabalk mellan tjänande och 

härskande fastigheters ägare eller genom fastighetsreglering enligt fastighetsbildningslag. Den 

senare rättigheten är ett officialservitut och registreras i fastighetsregistret i samband med att 

rättigheten bildas. Ett avtalsservitut enligt jordabalk kan också skrivas in i fastighetsregistret i 

syfte att göra rättigheten säkrare genom den offentlighet detta innebär.  

 

Det finns avtalsservitut avseende elnätsledningar som skrivits in innan 1 juli 1968. Detta 

innebär enligt Lantmäteriet (u.å) att elnätsbolag som innehar dessa rättigheter måste anmäla 

förnyelse av dessa servitut innan utgången av 2018. Detta eftersom de enligt förnyelselag 

(SFS 2013:488) annars tas bort ur fastighetsregistret och rättigheten riskerar att förloras.    

 

Nyttjanderätt 

Om parterna är överens kan ledningsrättsinnehavaren avtala med fastighetsägaren att få 

tillgång till marken genom en nyttjanderätt enligt jordabalk vilket innebär rätt att nyttja del av 

fastighet på överenskommet sätt. Upplåtelsetiden är enligt 7 kap. 5 § jordabalk begränsad till 

max 25 år inom och 50 år utanför planlagt område. I övrigt tillåter denna upplåtelseform stor 

frihet eftersom omfattningen, ersättningen och tidsbegränsning gäller enligt vad som avtalats. 

Precis som vid servitut finns behov att övervaka rättigheten eftersom det inte är självklart att 
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den består vid förändringar på den ianspråktagna fastigheten. Inskrivning i fastighetsregistret 

enligt jordabalk är en åtgärd i syfte att göra rättigheten säkrare. Denna upplåtelseform 

omfattar även anläggningsarrenden vilket kan tillämpas för markåtkomst till elledningar. 

 

 

2.7 Tidigare forskning 
 

Policies för markåtkomst har förekommit mycket sparsamt i examensarbeten. Den enda 

identifierade studie som berör detta ämne undersöker hur Naturvårdsverket skaffar sig tillgång 

till mark för bildande av nationalparker. I studien undersökte Wireskog (2011) om det fanns 

en policy eller styrdokument för denna markanskaffning. Enligt Wireskog (2011) går det ej att 

finna någon antagen policy/styrdokument för detta. Tillvägagångssättet bygger istället på 

rutiner och processer.  

 

Markåtkomst för infrastruktur har utretts mer frekvent. Dahlgren och Börjesson (2002) 

undersökte på uppdrag av Banverket skillnaden i deras och Vägverkets markförhandling i 

syfte att utreda om det förekom fastighetsrättsliga och kulturella skillnader. Resultatet visade 

att trots liknande planeringsprocesser fanns stora skillnader i hur markåtkomsten hanterades. 

Efter att dessa båda myndigheter blivit Trafikverket utfördes ett examensarbete med 

målsättningen att skapa en enhetlig handläggning för upplåtelser av rättigheter. Leppänen 

(2013) konstaterade då att förutom ändamålet med rättigheten visade det sig att även 

lagstiftningen och Trafikverkets egna regelverk var avgörande för vilken rättighet som kan 

skapas.  

 

Denna studie skiljer sig från de tidigare eftersom den istället för att utreda hur markåtkomst 

sker och om policy finns ska undersöka hur en policy används och fungerar. Att granska en 

policy för markåtkomst och utreda om den kan förbättras har inte genomförts i de 

examensarbeten som nämnts ovan eller i någon annan identifierad studie. 
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3. Metod 
 

Kapitlet inleds med metodval och följs därefter av hur urvalet av elnätsbolag gick till. Efter 

detta redovisas hur insamling, sammanställning och analys av data genomfördes. 

 

 

3.1 Val av metod 
 

Primärdata samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer har enligt 

Biggam (2008) en översiktlig struktur av frågor som kan anpassas under intervjun i syfte att 

ge utrymme för följdfrågor och utvecklingar av svar. Detta bedömdes vara det bästa sättet att 

få denna information eftersom det gav utrymme för tydliga och nyanserade svar för att skapa 

en klar bild av hur policyn upplevs samtidigt som problemområden och 

utvecklingsmöjligheter kan identifieras. 

  

De cirka 160 elnätsbolag som är medlemmar i Svensk Energi har mycket olika förutsättningar 

eftersom de består av såväl stora som små bolag och finns över hela landet. Att samla in 

kvalitativ data vid intervjuer med alla dessa var ej möjligt med vald metod och de resurser 

som fanns att tillgå vid studien. Av den anledningen samlades data in från ett begränsat antal, 

nio stycken, medlemmar. 

 

 

3.2 Urval av elnätsbolag 
 

Målet var att skapa ett urval representativt för Svensk Energis medlemmar. Stratifierad 

randomisering genom ett selektivt urval avgjorde vilka elnätsbolag som ingick i studien. 

Enligt Biggam (2008) innebär denna insamlingsmetod att den aktuella målgruppen delas in i 

grupper baserat på deras förutsättningar och sedan samlas data in från representanter i 

samtliga grupper. I studien klassificerades de elnätsbolag som är medlemmar i Svensk Energi 

in i tre grupper baserat på antal kunder de distribuerar el till: stora bolag, mellanstora bolag, 

och små bolag. Att nio bolag ingick i undersökningen baserades på att tre stora bolag innehar 

en betydande del av landets elnät. Att dessa tre ingick i studien innebar därför att majoriteten 

av Sveriges elnät omfattades av studien. Dessa bolag hanterar även mest markåtkomst och 
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därför bedömdes deras kompetens som värdefull för studien. Detta kompletterades av tre 

bolag var ur de andra två grupperna vilket innebär att totalt nio bolag ingick i studien.  

Urvalet ur respektive grupp skedde med hänsyn till att elnätsbolagens lokalisering i landet 

skulle skilja sig åt samt att olika yttre förhållanden från city och tätort till jordbruksmark och 

skogsmark skulle finnas representerade. Urvalsmetoden innebar att data från stora som små 

bolag med olika förutsättningar både sett till geografi och yttre förhållanden ingick i studien 

vilket skapade ett underlag representativt för de elnätsbolag som är medlemmar i Svensk 

Energi. Detta urval skedde slumpartat vilket enligt Biggam (2008) reducerar risken för 

partiska svar.  

 

Praktiskt skedde urvalet i första hand med hänsyn till lokalisering så att bolag från olika delar 

av landet fanns representerade i varje grupp. Detta genomfördes med hjälp av hemsidan 

”nätområden.se” vilket enligt Svenska Kraftnät (u.å) är en interaktiv karta över de svenska 

lokalnätens nätområden. Med hjälp av detta verktyg kunde område väljas i kartan och bolag 

som ägde elnätet där identifieras. Ytterligare information om bolagen hämtades sedan från 

respektive elnätbolags hemsida. Urvalet ledde till att elnätsbolagen i Tabell 1 valdes ut för att 

ingå i studien. 
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Tabell 1. Elnätsbolagen som ingick i studien. 

Namn 
Kunder 

(ca) 
Lokalisering Yttre förhållanden Ägare 

Stora elnätsbolag 

Vattenfall 

Eldistribution AB 
932 000 

Västra, mellersta 

och norra Sverige 

City, tätort, jordbruks- 

och skogsmark 
Svenska staten 

E. ON Elnät 

Sverige AB 
1 000 000 

Mellersta och 

södra Sverige 

City, tätort, jordbruks- 

och skogsmark 

Privatägt 

aktiebolag 

Ellevio AB 908 000 

Södra Norrland, 

Stockholm och 

västkusten 

City, tätort, jordbruks- 

och skogsmark 

Privatägt 

aktiebolag 

Mellanstora elnätsbolag 

Göteborg Energi 

Nät AB 
270 000 

Göteborg exkl. 

Askim och södra 

skärgården 

City, tätort, jordbruks- 

och skogsmark 
Göteborgs stad 

Öresundskraft 

AB 
96 000 

Nordvästra 

Skåne 

City, tätort, jordbruks- 

och skogsmark 

Helsingborgs 

kommun 

Jämtkraft Nät AB 60 600 Jämtland 
City, tätort, jordbruks- 

och skogsmark 

Östersunds- 

Krokom- och 

Åre kommun 

Små elnätsbolag 

Ystad Energi AB 13 500 
Ystad med 

omnejd 

City, tätort, jordbruks- 

och skogsmark 
Ystad kommun 

Bjärke Energi 

Ek.för. 
4 800 

Centrala delarna 

av Västergötland 

Tätort, jordbruks- och 

skogsmark. 

ca 3 900 

medlemmar 

Elektra Nät AB 4 000 

Edsbyn med 

omnejd 

(Hälsingland) 

Tätort jordbruks- och 

skogsmark 

Privatägt 

aktiebolag 
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3.3 Datainsamling 
 

Genom att intervjua experter med insyn i hur markåtkomstfrågor hanteras hos respektive 

elnätsbolag samlades data in till studien. Kontaktuppgifter till experter som bedömdes 

lämpliga att intervjua bistod Svensk Energi med. En inledande kontakt togs genom att ett e-

mejl (se Bilaga B) skickades till dessa personer med information om studien samt ett 

meddelande om att kontakt skulle komma att sökas per telefon för att boka in en tid för 

intervju. Vid denna telefonkontakt skedde några vidarekopplingar till andra personer inom 

elnätsbolagen men överlag bokades intervju in med den person som ursprungligen kontaktats. 

I de flesta fall intervjuades en expert men vissa elnätsbolag valde att låta flera representanter 

besvara frågorna vid intervjutillfället vilket innebar att totalt tolv experter intervjuades. 

Eftersom organisationen och kompetensen skiljde sig åt mellan elnätsbolagen intervjuades 

personer med följande titlar: lantmätare, lantmäteriingenjör, tillståndssakkunnig, jurist, 

planeringsingenjör, beredare och två markåtkomsthandläggare, elnätschef och beredare, 

elnätschef, VD. Två intervjuer utfördes på plats medan resterande skedde per telefon eftersom 

det ej var praktiskt möjligt att genomföra besök.  

 

De semistrukturerande frågorna ställdes enligt ett flödesschema (se Bilaga C). Inledningsvis 

stämdes den fakta om bolaget som inhämtats från dess hemsida av samt kompletterades vid 

behov i syfte att bekräfta urvalet. Därefter följde frågor om bolagens 

markåtkomsthandläggning för att få en bild av hur den hanterades. Syftet med att undersöka 

detta var att motivera svaren på frågorna om policyn som därefter följde. Ordningen i vilken 

frågorna ställdes kunde variera beroende på hur samtalet artade sig men samtliga frågor 

ställdes och besvarades. Med godkännande från den som intervjuades spelades samtalen in. 

Anteckningar utfördes under intervjuerna i den mån det var möjligt. Med hjälp av 

inspelningen och anteckningarna skapades en sammanställning av den information som 

framkommit vid intervjun. Denna sammanställning kommunicerades per mejl till den eller 

dem som intervjuats och de fick kontrollera att den information som lämnats tolkats korrekt 

samt korrigera texten enligt egen önskan. Den information som godkändes av den intervjuade 

var sedan det data som användes i studien. Denna transkribering finns hos författaren och kan 

fås på begäran av examinatorn. 
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3.4 Datasammanställning 
 

Godkänt data som bedömdes besvara studiens frågeställningar sorterades in i en tabell (Tabell 

2). Alla frågor som ställts vid intervjuerna visade sig inte vara relevanta för studien vilket 

innebar att svaren på dessa frågor ej sammanställdes.  

 

Exempel på mall för Tabell 2. 

Bolag Användning + med policyn – med policyn Förbättringsförslag 

     

 

 

Tabell 2 innehöll en kolumn var för bolagets namn, hur policyn används, positiva respektive 

negativa åsikter om policyn samt förslag till förbättring. Detta innebar en tabell med fem 

kolumner och tio rader varav en angav rubriker. 

 

 

3.5 Analys av data 
 

Sammanfattningar av den lämnade informationen utfördes och information som bedömdes 

som överflödig raderades för att skapa en bättre överblick. Med detta som underlag 

identifierades likheter mellan elnätsbolagens lämnade information med hjälp av 

färgmarkeringar. I det fall ett bolag var ensam om data skapades inte någon färgmarkering 

men om informationen ändå bedömdes som relevant för studien underströks den. Syftet med 

detta var att ge en samlad bild av bolagens åsikter och belysa det data som var mest relevant. 

 

Med Tabell 2 som underlag skapades en allmän bild av bolagens åsikter och likheter samt 

olikheter identifierades. Data i Tabell 2 användes för att skriva Resultat där informationen 

presenteras under respektive frågeställning. Data redovisades sammanfattat för att ge en 

övergripande bild av bolagens markåtkomsthantering och deras åsikter om policyn samt 

anonymt med hänsyn till de deltagande elnätsbolagen eftersom uppgifter som lämnats kan 

betraktas som känsliga. 
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4. Resultat 
 

Under detta kapitel redovisas det data som samlats in i studien. Detta presenteras under 

respektive frågeställning det är avsett av besvara. 

 

 

4.1 Hur varierar användningen av policyn mellan 
elnätsbolagen? 

 

Samtliga bolag som ingick i studien har hanterat markåtkomst sedan policyn antogs och har 

därmed haft möjlighet att använda den. Av resultatet framgår att policyn kan användas på fyra 

olika sätt: som den är utan revideringar och tillägg, med revideringar och tillägg, vid behov 

och inte alls. Bland de bolag som använde policyn likartat varierade hanteringen av 

markåtkomst och den interna kompetensen. 

 

Används utan revideringar och tillägg  

Några av de tillfrågade bolagen använder policyn som den är utan revideringar och tillägg i 

sin markåtkomsthantering. Ett av dessa bolag anser att de som ett av landets största bolag har 

ett ansvar att göra detta. Det leder även till att de externa entreprenörer som anlitas av dem lär 

sig hantera markåtkomst enligt policyn och sedan kan använda denna kunskap under uppdrag 

hos andra bolag. Bland de bolag som använder policyn utan revideringar och tillägg 

förekommer att handböcker och tillämpningsangivelser för policyn skapats för att användas 

vid den interna markåtkomsthanteringen. 

 

Används med revideringar och tillägg 

Det förekommer även att bolag utgår från policyn men har anpassat den till verksamheten. 

Detta innebär att delar av policyns innehåll strukits och att andra delar har kompletterats. Ett 

bolag som endast valt att följa policyn till viss del anser att de bör vara flexibla mot 

markägarna och anpassa innehållet i avtalen enligt markägarnas önskemål. Detta eftersom de 

upplever att de inte kan hävda att dessa måste följas strikt när de själva valt att tillämpa 

policyn endast till viss del.  
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Det finns även bolag som använder policyn framförallt vid markåtkomst i landsbygd samt 

skogsmark och mindre när mark ska ianspråktas i city och tätort. Orsaken är att de anser att 

policyn inte är anpassad för dessa förhållanden som kräver en större flexibilitet eftersom 

utrymmet är begränsat. Detta har lett till att egna riktlinjer samt avtalsmallar för city och tätort 

skapats. 

 

Det förekommer att bolag har markavtal med kommuner som tillämpas när kommunal mark 

tas i anspråk. I de fallen frångås policyn till förmån för dessa avtal som upplevs underlätta 

markåtkomsten. 

 

Vid värdering av ersättning följs policyns riktlinjer oftast. Det förekommer dock avvikelser. 

Exempel på detta är egen schablonersättning för nätstationer och egna beräkningsmallar för 

intrångsersättning i jordbruksmark. Den senare, som tillämpas av ett bolag, grundar sig precis 

som policyn på åkernormen men ersättningen överstiger den policyn rekommenderar eftersom 

även en fast grundersättning utbetalas i syfte att täcka markägarnas administrativa kostnader. 

Syftet med denna högre ersättning är att underlätta markåtkomsten. Ersättning enligt denna 

modell utbetalades redan innan policyn antogs och detta har bolaget fortsätt med eftersom de 

bedömer det som rättvisast mot markägarna att inte ändra dessa förutsättningar. Detta anses 

av bolaget vara en kontinuerlig ersättning som skapar en rättvis hantering av markägarna.  

 

Används vid behov 

En motivering till att policyn inte används av ett bolag är att den inte passar deras verksamhet 

eftersom de inte tecknar avtal eller utbetalar intrångsersättning vid markåtkomst för ledningar. 

Upplåtelserna sker endast muntligen. Denna hantering fungerar bra och det anses därför inte 

finnas något behov av förändring. Policyn har ändå en roll i verksamheten. I de fåtal fall 

markägare begär att avtal ska tecknas har policyn tillämpats utan revideringar och tillägg. 

 

Används inte 

Policyn används inte alls av två bolag. Ett av dessa bolag kände till dess existens men hade 

inte tagit del av innehållet innan denna studie. Enligt bolaget berodde detta på att de inte haft 

behov av att eftersöka denna information eftersom de egna rutinerna och mallarna är 

välfungerande. Det andra bolaget som inte använder policyn har bättre kännedom om den 

men har inte börjat tillämpa den ännu. De genomför för närvarande en översyn av sin 
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markåtkomsthantering med anledning av att de sett ett behov av detta. Policyn är ett av flera 

alternativ som undersöks för framtida hantering av markåtkomst.  

 

 

4.2  Vad anser elnätsbolagen är policyns för- och 
nackdelar? 

 

Oavsett i vilken utsträckning policyn används innebar dess antagande inte någon större 

förändring av markåtkomsthanteringen och medförde inga större effekter enligt bolagen. 

Orsaken till detta är enligt bolagen att policyn upplevs som mycket lik LRF-avtalen som 

Svensk Energis medlemmar rekommenderades att följa innan policyn antogs. 

 

 

4.2.1 Policyns fördelar 

 

Välfungerande verktyg vid markförhandling 

Att policyn är ett användbart verktyg vid markförhandling påtalades av flera bolag. 

Öppenheten och tydligheten policyn innebär upplevs göra det möjligt att nå ut till markägarna 

och skapa en bra dialog. Markägare kan bli tveksamma till att låta en ledning passera över 

deras fastighet. Policyn styrker då bakgrunden till ersättningen och avtalsmallarna kan göra 

dessa markägare tryggare att ingå avtal eftersom den innebär ett ställningstagande från 

branschen. En positiv effekt av policyn som uppmärksammats är att konkreta avtal som är lika 

för alla ökar acceptansen för överenskommelsen. Policyn upplevs även ha gjort dem som 

arbetar med markfrågor tryggare och säkrare i hanteringen. Policyns flexibilitet ses också som 

en fördel eftersom den erbjuder riktlinjer samtidigt som bolagen kan komplettera och justera 

den för att passa deras behov.  

 

Enhetlig och rättvis hantering av markägare 

En annan av policyns fördelar som påtalades av flera bolag är att den bidrar till en enhetlig 

hantering av markåtkomstfrågor vilket innebär en rättvis hantering av markägare eftersom alla 

då behandlas lika. Likabehandling av markägare samt att rätt ersättning utbetalas är viktigt för 

flera bolag.  
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Majoriteten av bolagen hanterar markåtkomsten själva men anlitar externa entreprenörer för 

detta vid behov. Det förekommer att all markåtkomst hanteras internt medan några bolag låter 

externa entreprenörer sköta all markåtkomst. Entreprenörerna ges då tydliga riktlinjer och 

bolagen ger dem stöd under hela processen. Ett av de stora bolagen påtalade att eftersom 

entreprenörerna ofta anlitas av flera olika bolag förenklas och effektiviseras 

markåtkomstprocessen om alla dessa bolag hanterar den lika vilket policyn bidrar till.  

 

En åsikt som framförts bland de bolag som inte använder policyn frekvent är att det är bra att 

policyn finns och att Svensk Energi arbetar med dessa frågor eftersom de ser fördelarna med 

att skapa en enhetlig hantering av detta. Det är även uppskattat att policyn finns att använda 

vid behov. 

 

Tillhandahåller juridisk kunskap 

Att policyn är ett verktyg som tolkar och förenklar komplicerad lagstiftning har 

uppmärksammats av flera bolag. Den uppfattas ge alla bolag tillgång till den juridiska 

kompetens som bara några få bolag har internt. En åsikt som framförts av ett av de bolag som 

hanterar mest markåtkomst är att det gör den till ett bra underlag och hjälpmedel för 

framförallt mindre bolag som inte själva innehar denna kompetens. Ett av de mellanstora 

bolagen instämde i detta och menar att policyn ger dem tillgång till kunskap de inte själva har 

inom bolaget. Utan den hade de i stället fått köpa motsvarande tjänster. En uppfattning från ett 

annat mellanstort bolag är att policyn gör det möjligt för vem som helst att upprätta juridiskt 

korrekta avtal som alla kan förstå.  

 

Tydlig utformning 

Alla tillfrågade bolag som använder policyn är av uppfattningen att dess innehåll och 

utformning är välfungerande. Åsikter som framförts är att med hänsyn till att policyn 

utformats för alla elnätsbolag i landet finns både en tydlighet med specifika ramar för vissa 

områden som värdering samtidigt som den erbjuder en bredd genom att vara rådgivande vid 

de problem som kan uppstå vid markåtkomst. Den uppfattas även som genomtänkt och 

välformulerad. Policyn anses vara lagom lång och enkel att tillämpa samt lätt att följa. Den 

upplevs även göra det enkelt att utföra värdering för intrångsersättning. Avtalsmallarna ses 

som uppskattade verktyg.  
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4.2.2 Policyns nackdelar 
 

Majoriteten av de intervjuade bolagen som använt policyn har inte identifierat något negativt 

med den. Orsaker till detta som framförts är att det inte upplevts några problem med policyns 

antagande och att de inte haft anledning att granska den kritiskt. 

 

Begränsande 

Ett av de stora bolagen har upplevt policyn vara något begränsande vid bestämning av 

intrångsersättning. Möjligheten att erbjuda markägare mer ersättning vid problem att nå 

överenskommelse om markåtkomst skulle enligt dem underlätta förhandlingarna.  

 

Högre kostnader för bolagen 

En negativ effekt med policyn som har uppmärksammats av ett bolag med verksamhet i södra 

Sverige är att hanteringen av markåtkomsten försvårats sedan avtalen med LRF sades upp 

2006. Avtalen var mer accepterade av markägarna eftersom ett avtal väger tyngre än en 

policy. Följden har blivit att det nu är lättare för markägarna att förhandla om ersättningar och 

ställa krav vilket lett till att högre ersättningar utbetalas nu än innan policyn antogs.  

 

Innehållet passar ej verksamheten 

Bland de bolag som aldrig använt policyn finns en uppfattning om att mycket i den ej berör 

deras verksamhet. Orsaker till detta är att de endast anlägger en sorts ledningar alternativt 

endast hanterar markåtkomst i vissa typer av mark. 

 

 

4.3 Vilka är policyns förbättringsmöjligheter? 
 

Av de nio bolag som ingick i studien lämnade majoriteten av dessa förslag på förbättringar 

oavsett om de använder policyn idag eller ej. 

 

Tydligare publicering och bredare marknadsföring  

Svensk Energis material angående markåtkomst inklusive policyn är uppskattat och det 

förtjänar att kommuniceras tydligare än det hittills gjorts enligt flera bolag. Materialet ska 
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även vara lättillgängligt vilket idag inte är fallet eftersom det upplevs som svårt att hitta 

information om markåtkomst på Svensk Energi hemsida. 

 

En annan åsikt som framfördes är att policyn borde göras mer tillgänglig för allmänheten och 

marknadsföras mer externt. En sammanfattning av policyn på Svensk Energis hemsida är ett 

förslag till att göra policyn tillgänglig även för privatpersoner. Att göra den mer publik genom 

fler och bättre sökvägar kan bidra till att den når fler som har nytta av att känna till dess 

innehåll. Detta kan vara markägare, kommuner, länsstyrelser och Lantmäteriet.  

 

Det påtalades även att det är viktigt att policyn och dess avtalsmallar hålls uppdaterade. 

 

Värderingsprotokoll och normer för övrig skada 

Värderingsprotokoll att använda som mall vid värdering av intrångsersättning efterfrågas. 

Detta anses säkerställa enhetlig och rättvis ersättning. Skogsnormen som policyn hänvisar till 

för värdering uppfattas som svår att beräkna vilket leder till att den hanteras olika av bolagen 

och de externa entreprenörerna. Protokollet skulle även kunna kommuniceras till markägarna 

i ett tidigt skede av markåtkomstprocessen eftersom information om värdering är något som 

uppfattas som viktigt för markägarna. En tabell med schablonisering för övrig skada, som 

grödskador, är ytterligare ett komplement som föreslås. 

 

Anpassning till tätortsförhållanden 

Några bolag tycker att policyn ska anpassas mer efter de speciella förhållanden som finns i 

city och tätort. Policyn upplevs rikta in sig mycket på landsbygdsförhållanden och kan därför 

ej tillämpas på begränsade detaljplanereglerade områden. Exempelvis har de tidigare 

avtalsmallarna angett ett för stort utrymme som ska ianspråktas för att de ska kunna tillämpas 

i dessa miljöer. Riktlinjerna i policyn borde enligt bolagen anpassas för tätortsförhållanden 

genom att till exempel reglera intrångsersättning för tätort och avtalsmallar bör skapas för 

dessa förhållanden. 

 

Avtalsmallar 

Policyns mall för ledningsrätt innehåller följande text under 3.2 §: ”För ledningens 

anläggande, tillsyn, underhåll, reparation och förnyelse, får vid varje tillfälle erforderligt 

område nyttjas.”.  Motsvarande text finns under 1 b § i markupplåtelseavtalen som även de 
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ska kunna användas som underlag till ansökan om ledningsrätt. Några bolag har upplevt 

problem vid tillämpning av dessa mallar eftersom lantmäterimyndigheten inte går med på att 

det ianspråktagna utrymmet anges med det uttrycket. Vid ledningsrätt begär myndigheten att 

det ianspråktagna området är avgränsat varför detta måste bestämmas. De kan inte översätta 

texten ovan in i ledningsrättsbeslutet vilket innebär att de gör om värderingen och håller 

lantmäterisammanträde vilket orsaker kostnader för bolagen samt fördröjer uppförandet av 

ledningar. En lösning på detta problem som presenterats är att mallen endast ska ange det 

utrymme som direkt tas i anspråk av ledningen och inget annat. 

 

Närmare samarbete med myndigheter 

Fler avtal med stora fastighetsägare, liknande det med de stora skogsbolagen, framfördes som 

ett önskemål. Trafikverket är en fastighetsägare som ett bolag med verksamhet i landets norra 

delar upplever svår att kommunicera med. Myndighetens centralisering och bristen på 

lokalkännedom detta orsakat nämns som en orsak till detta. Att korsa Trafikverkets fastigheter 

tillåts men de är mycket restriktiva med ledningar inom sina vägområden vilket begränsar 

samordning av infrastruktur som elnätsledningar parallellt med vägar. Om arbete inom 

vägområdet tillåts är det endast under en mycket begränsad period under året eftersom de ej 

får utföras under tjälad period och vid artrika vägområden ej under juni-augusti. 

Myndighetens handläggningstider upplevs som långa, även för deras egna ärenden som 

nyanslutningar till fartkameror.  

 

Ett av de mellanstora bolagen föreslog ett avtal med Sveriges Kommuner och Landsting för 

att underlätta markåtkomst på kommunal mark. Ett önskemål från ett av de små bolagen är 

rekommendationer och mallar för hantering av i anspråkstagande av kommunal mark 

eftersom de känner behov av vägledning för detta.  

 

Utveckling av normer för ianspråktagande av mark 

Policyn föreslås innehålla en rekommendation om hur mycket mark som ska tas i anspråk för 

respektive ledningstyp. Att skapa en sådan standard kan enligt ett bolag vara av värde vid 

framtida underhåll eftersom det kan förvirra om olika mycket mark ianspråktagits för samma 

ledningstyp. En standard innebär att avtalet inte alltid behövs för att avgöra vilket område 

bolaget har rätt att använda.  
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Det finns även önskemål om att policyn kompletteras med ett förtydligande om vilka 

ledningar elnätsbolag har rätt att anlägga på kunds mark med stöd av Avtalsvillkoren. 

 

Tidig kommunikation med markägare  

Rekommendation till samråd med markägare finns redan i policyn. Tidig kommunikation med 

markägare och flexibilitet i form av att utreda alternativa sträckningar på ledningar bedöms så 

värdefullt att det borde belysas ytterligare. Om markägarna får framföra sina åsikter i ett tidigt 

skede av markåtkomstprocessen upplevs det lättare att nå en överenskommelse.  



 

30 

 

5. Diskussion och slutsatser 
 

Detta kapitel analyserar metoden samt det data som presenterades i det föregående kapitlet. 

Även här redovisas informationen under respektive frågeställning där den sista av dessa 

inrymmer rekommendationer till Svensk Energi. Slutsatser av studien presenteras samt förslag 

till vidare forskning. 

 

 

5.1 Metod 
 

De semistrukturerade intervjuerna gav mycket användbar information men de öppna frågorna 

genererade även breda och individuella svar vilket ledde till att det var svårt att skapa en 

samlad bild av bolagens åsikter. Stängda frågor skulle underlättat datasammanställning men 

samtidigt hade troligen information förlorats genom att svaren då blir mindre innehållsrika 

vilket innebär att den metod som valdes ändå bedöms vara den mest lämpade.  

 

Samtliga frågor utom ett fåtal avseende fakta om elnätsbolagen kunde besvaras direkt under 

intervjuerna. Detta tyder på att det var experter med rätt kompetens som intervjuades. 

Experterna på markåtkomst hos bolagen hade dock olika befattning och kunskaper vilket kan 

ha påverkat den information de lämnade vid intervjuerna. Detta hade inte kunnat genomföras 

på annat sätt eftersom bolagen som ingick i studien har olika organisationer och inrymmer 

olika kompetenser. För att intervjua experter med samma befattning hade urvalet behövt 

anpassas och då inte återspeglat Svensk Energis medlemmar. Data som insamlats hade därför 

inte varit representativt för de bolag som använder policyn. 

 

Eftersom mycket och användbar data samlades in vid intervjuerna är det en stor mängd 

information som har analyserats. De sammanfattningar och förkortningar av elnätsbolagens 

svar som genomfördes kan ha påverkat innebörden av svaren. Det bedömdes dock som 

nödvändigt för att ge en hanterbar datamängd. Redovisningen av data skedde 

sammanfattningsvis vilket innebar mer arbete än att direkt redovisa de svar som lämnats. 

Detta bedömdes dock som nödvändigt med hänsyn till deltagande elnätsbolags anonymitet 

eftersom deras specifika förhållanden kan innebära att lämnad information kan 

sammankopplas med bolag. 
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5.2  Hur varierar användningen av policyn mellan 
elnätsbolagen? 

 

Tre olika sätt att använda policyn framkom i studien. Den varierade användningen av policyn 

stämmer med resultaten från Williamsons (2001) studie som visade att det bästa sättet att 

använda dessa verktyg varierar med markförhållandena. Studiens resultat som visar att 

policyn kan användas på flera sätt samt av bolag med olika förutsättningar tyder på att policyn 

är flexibel och anpassningsbar eftersom den både kan användas utan revideringar och tillägg 

samt med detta. Detta framhölls även som en av policyns positiva egenskaper av bolagen 

vilket styrker detta. Bolagen har uppenbarligen lyckats implementera policyn väl i sin 

markåtkomstprocess trots de svårigheter som identifierats i tidigare studier av Lloyd & Peel 

(2005) samt Brown et.al. (2015). Att policyn fått en så självklar roll i många bolags hantering 

av markåtkomst kan förklaras av att den accepterats av bolagen och att avsikten är att den ska 

finnas kvar i branschen vilket enligt Williamson (2001) underlättar förändringen som 

antagandet av policyn kan innebära. 

 

Det förekom även att policyn inte används alls. De bolag som inte använde policyn idag gav 

dock indikationer på att den kan komma att börja användas. Detta tyder på att 

implementeringen av policyn ännu pågår bland Svensk Energi medlemmar och att 

användningen ökar. 

 

Hanteringen av markåtkomst skiljer sig åt trots att bolagen till viss eller stor del följer policyn. 

Detta kan bero på policyns flexibilitet som innebär att bolagen kan anpassa tillämpningen 

efter sina önskemål och förutsättningar. Dessa skillnader stämmer överens med de olikheter 

som Dahlgren och Börjesson (2002) identifierade mellan Banverkets och Vägverkets 

markåtkomsthantering. 

 

 

5.3 Vad anser elnätsbolagen är policyns för- och 
nackdelar? 

 

Bolagens åsikt är att policyn bidrar till en enhetlig och rättvis behandling av markägarna 

vilket innebär att den fyller det syfte Svensk Energi önskade. Att policyn är ett välfungerande 

verktyg vid markförhandling stämmer med de positiva effekter Lantmäteriet (2014) bedömer 
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att en enhetlig hantering av markåtkomst inom en bransch innebär. Bolagen upplever att 

policyn bidrar till att en bra dialog skapas med markägarna samt att avtalsmallarna gör dem 

tryggare att ingå avtal. Detta kan bero på att den öppna och enhetliga hantering som policyn 

innebär bidrar till ökat förtroende för bolagen och markåtkomstprocessen. Att enskilda 

markägare upplever detta tyder enligt Cain och Nelsons (2013) studie på att även samhället 

delar dessa åsikter. Policyn innebär även en trygghet för beredarna vid markförhandlingen 

vilket troligen också bidrar till att markägarnas förtroende för bolaget ökar och dialogen 

mellan parterna blir bättre. 

 

Att policyn innebär att alla bolag får tillgång till den kompetens som finns inom branschen är 

uppskattat och framhålls som en av policyns positiva egenskaper. Ett bolag konstaterar att de 

behövt köpa in kompetensen externt om inte policyn funnits. Det visar att policyn besparar 

elnätsbolagen kostnader. Det är intressant att några av de små bolagen som inte har juridisk 

kompetens internt, och därmed tillhör de som kan få det genom policyn, ändå inte använder 

den. Orsaken till detta kan vara att de inte själva kan identifiera de luckor policyn kan fylla 

samt att deras markåtkomsthantering är mindre komplex än de större bolagens. 

 

Enhetlig handläggning är inte enbart positivt vilket även uppmärksammats i studien. Policyn 

innebär en begräsning för individuella lösningar vid exempelvis bestämning av 

intrångsersättning vilket kan leda till sämre förhandlingsläge. En enhetlig hantering bör dock 

öka samhällets förtroende för elnätsbolagens markåtkomstprocess vilket enligt Cain och 

Nelson (2013) påverkar den enskilde markägaren. Därmed borde policyn, iallafall på sikt, 

påverka elnätsbolagens utgångsläge vid förhandlingar positivt. 

 

 

5.4 Vilka är policyns förbättringsmöjligheter? 
 

Mer kunskap kommer till förfogande vid skapandet av policies om fler får delta i detta 

moment (Lloyd & Peel, 2005). Majoriteten av de intervjuade bolagen som använder policyn 

hade förslag på hur policyn kan utvecklas och förbättras vilket tyder på att både kompetensen 

och engagemanget finns hos Svensk Energis medlemmar för att bidra till en bättre policy. 

 

 



 

33 

 

5.4.1 Rekommendationer till Svensk Energi 
 

Studien visar att bolagen som använder policyn har åsikter och förslag om hur den kan 

utvecklas. Detta tyder på att det finns ett värde för Svensk Energi att kommunicera med fler 

av sina medlemmar om detta genom att exempelvis be dem fylla i enkäter eller bjuda in dem 

att delta i seminarium. 

 

Tydligare publicering och bredare marknadsföring 

Avtalsmallar för tätort efterfrågas trots att detta redan finns. Att bolag missat detta belyser ett 

område som kan förbättras: kommuniceringen av policyn och dess bilagor till föreningens 

medlemmar så att de får kännedom om och kan använda dessa verktyg. Samtliga bolag som 

ingick i studien hade dock kännedom om policyns existens vilket tyder på att Svensk Energi 

efter dess antagande kommunicerade den väl till medlemmarna. Den kommunicering som 

användes då bör därför användas även för att informera om uppdateringar i policyn.  

 

Det är svårt att hitta policyn på Svensk Energis hemsida även om den aktivt eftersöks. 

Publiceringen bör därför förbättras med hänsyn till föreningens medlemmar som ska använda 

den och markägare som kan beröras av den. De bolag som tillämpar policyn kan även 

uppmanas att publicera den på sin hemsida alternativt ange en länk till Svensk Energi. En 

förenklad version av policyn riktad till markägare skulle även kunna publiceras i en pdf-fil 

som elnätsbolagen kan skriva ut och ge markägare vid behov. Detta innebär även att värdet av 

kommunikation med markägarna belyses vilket var ett av de förbättringsförslag som framkom 

i studien. 

 

Värderingsprotokoll och normer för övrig skada 

Tydligare och enklare verktyg för värdering efterfrågas av flera bolag. Studien tyder även på 

att tillämpningen av policyns riktlinjer för värdering hanteras olika av bolagen eftersom de 

uppfattas som så komplicerade att tolkning av dessa köps in externt. Ett värderingsprotokoll 

och tabell för övrig skada föreslås av bolagen och bör vara lämpliga komplement som kan 

skapas som bilagor till policyn. Dessa bör dock uppdateras och räknas upp med index av 

Svensk Energi för att säkerställa att värderingen fortsätter vara enhetlig i längden.  
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Värderingsprotokollet och tabellen kan bidra till den enhetliga ersättning som efterfrågas 

vilket ökar markägarnas förtroende. Samtidigt leder detta till att markåtkomstprocessen 

förenklas och blir säkrare eftersom interna beredare kan bli tryggare i hanteringen av 

värderingen och externa beredare hanterar detta moment exakt lika oavsett vilket elnätsbolag 

som är uppdragsgivare. Kortare handläggningstid av markåtkomst innebär lägre kostnader för 

bolagen. Införande av dessa verktyg kan dock göra policyn ännu mer begränsande vid 

värdering av intrångsersättning vilket av ett bolag ansåg vara en av policyns negativa 

egenskaper. De positiva effekterna av denna komplettering bedöms dock vara mer värdefulla 

än denna negativa effekt.  

 

Anpassning till tätortsförhållanden 

Anpassning till tätortsförhållanden är efterfrågat av två bolag och här påtalas även behov av 

flexibilitet eftersom det ofta är begränsat med utrymme och hård reglering av marken. Ett 

förslag till lösning på detta är att i policyn ge riktlinjer och råd snarare än ramar och 

bestämmelser för markåtkomst i city och tätort. 

 

Avtal med Sveriges Kommuner och Landsting efterfrågas av ett bolag. Eftersom flera bolag 

har avtal med de kommuner de är verksamma i kan ett övergripande avtal äventyra dessa avtal 

som bolagen är nöjda med. Ett alternativ är att de riktlinjer som rekommenderas för 

markåtkomst i city och tätort anpassas för att även kunna tillämpas på kommunal mark 

eftersom denna ofta är belägen där. 

 

Kommunikation med lantmäterimyndighet 

Innehållet i policyns mallar för ledningsrätt samt markupplåtelseavtalen genererar enligt 

studiens resultat kostnader orsakat av avgifter till lantmäterimyndigheten samt fördröjning av 

byggnationer. Eftersom det utrymme som kan behöva ianspråktas för ledningens anläggande 

och bibehållande inte kan specificeras innebär detta att avtalsmallarna behöver hållas intakt. 

Att endast några elnätsbolag belyst detta problem tyder på att problemet är lokalt 

förekommande och därför kan vara orsakat av lantmäterimyndighetens hantering av 

ledningsrätter. En närmare kommunikation mellan Svensk Energi och lantmäterimyndigheten 

föreslås därför. 
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Samordning av infrastruktur 

Samordning av infrastruktur är enligt Estenberg och Hedman (2014) värdefullt för 

allmänheten men framförallt för elnätsbolagen. Detta bör eftersträvas och belysas i policyn. 

Att kommunikationen med Trafikverket inte fungerar trots avtal borde därför ses över. Avtalet 

och/eller kommunikationen kan behöva anpassas för att passa myndighetens nuvarande 

organisation. 

 

Utveckling av normer för ianspråktagande av mark 

Att alla alltid ianspråktar lika mycket mark har fördelar som en förenklad hantering av 

markåtkomst och en rättvis behandling av markägarna. De önskemål om denna 

standardisering som framfördes i studien belyste även att framtida underhåll förenklas om inte 

avtalen behövs för att avgöra hur detta ska genomföras. Riktlinjer för hur mycket mark som 

ska ianspråktas för respektive ledning bör därför anges i policyn. Det bör även specificeras 

när denna standard ska frångås eftersom policyns flexibilitet bör bevaras för att säkerställa att 

den kan tillämpas under alla olika förutsättningar som finns bland bolagen. 

 

Anpassning till Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 K och N 

Specificering av vilka ledningar som kan ianspråktas med Avtalsvillkoren önskas av ett bolag 

som ingick i studien. Policyn innehåller redan i dag en specificering eftersom den anger att 

hög- och lågspänningsledningar kan uppföras och bibehållas på kunds fastighet med stöd av 

Avtalsvillkoren. Dessa ger dock elnätsbolagen rätt att utföra och bibehålla anläggningar för 

överföring av el . Policyn bedöms därför vara för specificerad och bör anpassas för att 

överensstämma med Avtalsvillkoren. 

 

 

5.5 Slutsatser 
 

Syftet med denna studie var att undersöka hur ”Policy – Markåtkomst” tillämpas i praktiken 

samt identifiera utvecklingsområden och sammanställa förslag till förbättringar. 
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Studien visar följande: 

 

 Hur varierar användningen av policyn mellan elnätsbolagen? 

Användningen av policyn varierar bland de bolag som intervjuades. Några använder 

policyn utan revideringar och tillägg, andra med revideringar och tillägg och ett bolag 

använder den endast vid behov. Två bolag använder inte policyn alls i sin verksamhet. 

 

 Vad anser elnätsbolagen är policyns för- och nackdelar? 

Policyns fördelar är att den är ett välfungerande verktyg vid markförhandling samt att 

den bidrar till en rättvis och enhetlig hantering av markägare. Den tolkar och förenklar 

även lagstiftning. Andra fördelar som framkom i studien är att policyns innehåll gör 

den lätt att använda samtidigt som den är flexibel. De få nackdelar som identifierats är 

att den är något begränsande vid bestämning av intrångsersättning samt att högre 

ersättning utbetalas. 

 

 Vilka är policyns förbättringsmöjligheter? 

Policyn kan förbättras genom att bli mer flexibel genom exempelvis anpassning efter 

tätortsförhållanden. Samtidigt förbättras policyn även genom tydligare riktlinjer som 

komplettering av verktyg för värdering. Andra utvecklingsområden är utökat 

samarbete med myndigheter och tydligare publicering av policyn. 

 

  

5.6 Förslag till vidare forskning 

 

Om det finns väletablerade policies för markåtkomst inom andra infrastrukturbranscher skulle 

en utvärdering motsvarande denna studie vara en användbar jämförelse. En sådan jämförelse 

kan genomföras både av en policy som likt Svensk Energis ”Policy – Markåtkomst” är avsedd 

att användas av en hel bransch men även av en policy antagen av en stor organisation. Så 

länge det finns motsvarande utmaningar som inom elnätsbranschen vad gäller strävan efter 

enhetlig hantering och rättvis behandling av markägare är jämförelsen relevant både för 

Svensk Energis medlemmar och den organisation vars policy utvärderas eftersom det kan 

bidra till utveckling av dessa policies. 
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Bilaga A. Avtal mellan Svenska Elverksföreningen 
och Riksförbundet Landsbygdens Folk. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

  



 

 

Bilaga B. Inledande e-mejl till elnätsbolagen 
 
 
Hej!  
  
På uppdrag av Svensk Energi utför jag en utvärdering av ”Policy-Markåtkomst” (se länk nedan). Detta 
är ett examensarbete inom min utbildning på Lantmätarprogrammet på Högskolan i Gävle.   

Följande elnätsbolag har valts ut för att ingå i studien: 

Vattenfall Eldistribution AB 
E.ON Elnät Sverige AB 
Ellevio AB  
Jämtkraft Elnät AB 
Göteborg Energi Nät AB 
Öresundskraft AB 
Elektra Nät AB 
Ystads Energi AB 
Bjärke Energi Ekonomisk förening 

Studien har som mål att undersöka hur policyn fungerar i praktiken samt identifiera 
utvecklingsområden i syfte att förbättra policyn och öka dess användning.  

Vid en intervju undersöks hur ni använder policyn i er verksamhet och vilka effekter ni bedömer att 
införandet av policyn haft för er vid hantering av markåtkomstfrågor för ert lokalnät. Även 
förbättringsförslag och övriga åsikter om policyn ska samlas in. Oavsett i vilken omfattning ni har 
kännedom om policyn och tillämpar den är det av värde att ni deltar. 

Jag kontaktar er under nästa vecka för att boka en intervjutid som passar er. Intervjuerna 
planeras vara avslutade 2016-04-27. Intervjun bedöms ta ca 45 minuter. Om det går att genomföra 

kommer jag gärna till er, annars sker intervjun över telefon. Efter intervjun kommer det data som 
samlats in att sammanställas och delges er för godkännande innan materialet används i studien.  

De uppgifter som lämnas i intervjun kommer endast användas i syfte att utvärdera och förbättra 
”Policy-Markåtkomst”. Om så önskas kan elnätsbolagen vara anonyma i det färdiga examensarbetet 
som publiceras och blir offentligt.  

Hör gärna av er till mig vid frågor angående studien.  

Frågor kan även besvaras av min handledare Rickard Malmqvist, Svensk Energis Markgrupp och 
Senior Lantmätare Ellevio AB (telefonnummer / e-postadress) samt Lennart Sandebjer, Miljöjurist 
Svensk Energi (telefonnummer / e-postadress).   

Länk till Svensk Energis ”Policy-Markåtkomst”: 
http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Mark%c3%a5tkomst/Policydokument-141017.pdf   

 

Med vänlig hälsning  

Martina Bronegård  

Student Lantmätarprogrammet ekonomisk/juridisk inriktning, Högskolan i Gävle  

http://www.svenskenergi.se/Global/Dokument/Mark%c3%a5tkomst/Policydokument-141017.pdf


 

 

Bilaga C. Intervjufrågor 
 

 

 

 


