Energimarknadsinspektionen
registrator@ei.se

Stockholm den 11 december 2020

YTTRANDE
DNR. 2020-101942
ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR LINJE
________________________________________________________________________
Markbygden Net AB efterkommer Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering
av den 9 oktober 2020 och får därför framföra följande (i syfte att underlätta för läsaren
återges först i kursiv stil EI:s kompletteringsönskemål varpå följer bolagets komplettering).
1.

Ei efterfrågar en kompletterande artskyddsutredning, utförd av någon som besitter
expertkunskaper inom området fåglar och fågelinventeringar. Experten ska gå igenom
befintligt material och bedöma vilka naturvårdsarter (avseende fåglar) som finns i
ledningens närhet samt hur dessa kan komma att påverkas. Av artskyddsutredningen ska
det även framgå huruvida de utredningar och inventeringar som genomförts (t.ex.
fågelinventeringar och NVI) är tillräckliga för att utgöra bedömningsunderlag för den nu
ansökta sträckningens helhet. Om det krävs fågelinventeringar i fält för
ledningssträckningen ska det framgå i bedömningen vilken typ av fågelinventeringar som
behövs.

SVEAVÄGEN 31 BOX 16295 103 25 STOCKHOLM TEL:
E-POST:
@adv-aberg.se www.adv-aberg.se

2020-101942-0016

Endast per e-post:

2020-12-16

4599.3.0293

2(4)

senior konsult

hos Ecogain AB, i uppdrag att genomföra en kompletterande artskyddsutredning (bilaga
1).

är bland annat disputerad ekolog från Sveriges

lantbruksuniversitet i Uppsala och har lång erfarenhet av tillstånds- och
koncessionsprövningar som rör artskydd. Vidare har han omfattande erfarenhet av rollen
som oberoende tredjepartsgranskare (hans CV utgör bilaga till den kompletterande
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Markbygden Net AB har efter EI:s begäran gett

Det är fel att endast en mindre del av den ansöka ledningssträckningen skulle täckas av
någon av de fågelinventeringar som genomförts i området rörande, i första hand,
skogshöns. Som framgår av ingivna utredningar, och som utvecklas nedan och i
yttrande, är tvärtom området ett av de mest välundersökta och
välinventerade i landet, som en följd av de många prövningar som ägt rum.
I den kompletterande artskyddsutredningen konstateras att kunskapsläget om fågellivet i
utbyggnadsområdet Markbygden är väldigt gott. Den nu aktuella utredningen har
avgränsats till de fågelarter som finns representerade inom det område som kan påverkas
av den ansökta ledningens sträckning. I utredningen konstateras bland annat att
skogshöns har inventerats under många säsonger inom det område som kan påverkas av
den ansökta ledningen. Den kompletterande artskyddsutredningen har också beaktat
koncessionsansökan och föreslagna skyddsåtgärder. Sammantaget bedöms att de
inventeringar och utredningar som utförts med god marginal är tillräckliga för att bedöma
vilka fåglar som finns i ledningens närhet och hur dessa kan komma att påverkas. Fler
inventeringar anses därför inte nödvändiga (sidan 3, bilaga 1).
Vidare konstateras att de samlade miljöeffekterna på fåglar med anledning av den ansökta
ledningen är små. Det är främst allmänna och väl utbredda fågelarter som alls kommer
beröras av ledningen. Den planerade ledningen kommer därtill att uppföras parallellt med
en befintlig och sedan tidigare koncessionerad ledning, varför det direkta habitatbortfallet
bedöms bli marginellt och inte innebära någon risk för påverkan på arternas
bevarandestatus. Säkerheten i bedömningen bedöms vara stor. Därutöver noteras att
sökanden arbetat med den s.k. skadelindringshierarkin och hittat lösningar för att undvika
och minimera skada på de fridlysta arter som finns i området, varför eventuell
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artskyddsutredningen).
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bilaga 1).
Angående domen i M 4612-19
Som skäl för begäran om komplettering har Ei bland annat hänvisat till Mark- och
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kvarstående skada på enskilda individer av fridlysta arter anses vara oavsiktlig (sidan 12,

följande.
I det målet anförde klagandena att kungsörn etablerat sig i området för ansökan, varför en
luftledning inte skulle vara lämplig på den aktuella platsen. Dessa uppgifter ifrågasattes
varken av sökanden eller av Energimarknadsinspektionen. Förekomsten av kungsörn
hade heller inte noterats i fågelinventeringen och miljökonsekvensbeskrivningen saknade
redogörelse om verksamhetens inverkan på arten och dess fortplantnings- och
viloområden. Sökanden ansåg att det var orimligt att ta hänsyn till nyare observationer av
kungsörn.
Mark- och miljööverdomstolen noterade att kungsörn troligtvis inte påträffats eftersom
inventeringen gjorts vid en årstid som är mindre lämplig för inventering av nya revir av
kungsörn. Mot bakgrund av den kunskap som sökanden hade haft vid tidpunkten för
ansökan borde sökanden därför enligt domstolen ha gjort en komplett inventering av
kungsörn och inkluderat denna i MKB:n. På grund av dessa grundläggande brister i
MKB:n avvisades ansökan.
Till skillnad från i ovannämnt avgörande finns det i det aktuella koncessionsärendet ett
mycket utförligt underlag och ovanligt utförliga bedömningar såvitt avser förekomsten av
skyddade arter inom det område som kan beröras av koncessionen. Underlaget härrör från
inventeringar som pågått under mer än ett decennium. Det finns inte några uppgifter i
ärendet om fåglar som inte redan identifierats och beaktats av Markbygden Net AB vid
utformningen av ledningen. Förutsättningarna i avgörandet från Mark- och
miljööverdomstolen skiljer sig därför helt från de som föreligger i förevarande ärende.

2020-101942-0016

miljööverdomstolens dom i mål nr M 4612-19. Markbygden Net AB anför därför

