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Fingrid i korthet
 Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. 
Samhället fungerar med el.

 Fingrid Oyj är ett företag som ansvarar för att elöver- 
föringssystemet fungerar i stamnätet.

 Stamnätet utgör elöverföringens huvudnät till vilket stora 
kraftverk och fabriker samt regionala distributionsnät är 
anslutna. I det stamnät som Fingrid administrerar i Finland 
ingår cirka 14 000 kilometer kraftledningar på 400, 220 
och 110 kilovolt, över hundra elstationer samt reserv-
kraftverk som behövs då allvarliga störningar i elsystemet 
inträffar.

 Fingrid ser till att Finlands elförsörjning är störningsfri 
även i framtiden. Vi deltar i EU:s gemensamma klimat- och 
energitalko genom att stärka stamnätet med hjälp av nya 
energilösningar. 

 Fram till år 2020 kommer vi att bygga närmare 3 000 kilo-
meter nya kraftledningar och cirka trettio elstationer. Vi är 
alltså med och utvecklar det finländska samhället och varje 
finländares välfärd.

 Vi främjar elmarknadens funktion. En effektivt fungerande 
sameuropeisk elmarknad, som intressentgrupperna litar på, 
är också till fördel för konsumenten. 

400 kV stamnät
220 kV stamnät
110 kV stamnät

Fingrid Oyj:s
kraftöverföringsnät
1.1.2013

Baskarta ©
Karttakeskus Oy
Tillstånd L9505/12



4



5

Inlösning av kraftledningsområdet och byggande 
av kraftledningar regleras av bl.a. följande lagar:

• Lagen och förordningen om förfarandet vid miljö-
konsekvensbedömning

• Elmarknadslagen och -förordningen

• Lagen om inlösen av fast egendom och särskilda 
rättigheter

• Markanvändnings- och bygglagen och 
 -förordningen

• Fornminneslagen

• Naturvårdslagen och -förordningen

Fingrid ansvarar för att 
det finländska elsystemet 
fungerar

Fingrid bär ansvar för att elsystemet fungerar i 
hela landet. Att utveckla och underhålla stamnätet 
är en av våra grundläggande uppgifter. Nätet måste 
ha god driftsäkerhet, eftersom störningar i nätet i 
värsta fall påverkar hela landet. 

Vi håller stamnätet i skick och bygger nya nät 
för samhällets kommande behov. Att planera och 
bygga en ny kraftledning är en lagstadgad process 
bestående av många faser, där man jämsides med 
ekonomiska och tekniska aspekter även beaktar 
markanvändnings- och miljöaspekter. Markägarna 
och andra intressentgrupper har många möjligheter 
att delta i och påverka ett kraftledningsprojekt.

Vi lyssnar på
markägarnas önskemål

Markägarna är en viktig intressentgrupp för Fin- 
grid. Vi vill höra deras åsikter i olika faser av kraft-
ledningsprojektet. Vi vill slå vakt om goda grann-
förhållanden och vi gör vårt bästa för att allt ska bli 
så bra som möjligt för alla parter. Redan i förplane-
ringen av ett kraftledningsprojekt söker vi tekniskt 
genomförbara lösningar som minimerar konsekven-
ser som är till skada för markägarna.

I planeringen av kraftledningens sträckning ut-
nyttjar vi i första hand befintliga ledningskorridorer i 
enlighet med de riksomfattande målen för områdes- 
användningen i markanvändnings- och bygglagen. 
Så gott som alla nya kraftledningar i stamnätet 
(85–90 procent) byggs i en befintlig terrängkorridor 
eller intill en sådan, varvid ledningsområdet breddas 
mindre än om man skulle bygga i en helt ny terräng- 
korridor. 

Då en ny kraftledning byggs i anslutning till en 
befintlig terrängkorridor går det inte att helt und-
vika områden i närheten av bebyggelsen. Då är det 
viktigt att ha en fungerande dialog med mark- 
ägarna.

Markägarna och andra intressentgrupper har 
många möjligheter att delta i och påverka ett 
kraftledningsprojekt.
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Fingrid presenterade kraftlednings-
projektet i anslutning till byggandet av 
ett nytt kärnkraftverk och projektets 
miljökonsekvensbedömningsprogram 
på ett informationsmöte för allmän- 
heten i Virmo i januari 2012.
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MKB-förfarandet klargör
miljökonsekvenserna

På alla 220 och 400 kilovolts kraftledningsprojekt 
där kraftledningen är mer än 15 kilometer lång 
tillämpas det lagstadgade förfarandet vid miljökon-
sekvensbedömning (MKB-förfarandet). För projekt 
som gäller mindre än 220 kilovolts ledningar fattar 
den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen 
(ELY-centralen) beslut om nödvändigheten av ett 
MKB-förfarande.

I MKB-förfarandet utreds de direkta och indirekta 
miljökonsekvenserna av kraftledningsprojektet. Mål-
sättningen är att miljöfrågorna ska tas med i pla-
neringen och beslutsfattandet så tidigt som möjligt 
jämsides med ekonomiska och tekniska synpunkter. 
Genom MKB-förfarandet får markägarna och andra 
intressentgrupper också information samt kan delta 
i och påverka projektplaneringen.

MKB-förfarandet är inte ett tillståndsförfarande 
utan syftet är att det ska ge information för 
beslutsfattandet. 

Konsekvensbeskrivningen och kontaktmyndighe-
tens utlåtande om den beaktas då kraftledningens 
sträckning väljs. De bifogas till ansökan om bygglov 
och inlösningstillstånd för kraftledningen.

I miljökonsekvensbedömningen utreds projektets 
olika alternativ och deras påverkan på:

• människornas hälsa, levnadsförhållanden och 
trivsel

• jord, vatten, luft, klimat, växtlighet, organismer 
och naturens mångfald

• samhällsstruktur, byggnader, landskap, stadsbild 
och kulturarv

• utnyttjande av naturresurser samt

• växelverkan mellan ovannämnda faktorer.

MKB-FÖRFARANDETS OLIKA FASER

Bedömningsprogram
MKB-förfarandet börjar med att ett bedömnings-
program görs upp. Det är en utredning av projekt-
områdets nuvarande situation samt en plan (ett 
arbetsprogram) för vilka kraftledningssträckningar 
som ska undersökas och hur miljökonsekvenserna 
ska utredas. 

Närings-, trafik- och miljöcentralen, som är 
kontaktmyndighet, tillkännager att bedömningspro-
grammet finns framlagt till påseende i projektområ-
dets kommuner. Under framläggningstiden kan man 
lämna in åsikter om programmet till kontaktmyn-
digheten. 

För markägarna och alla andra som är intresserade 
av projektet ordnas också öppna informationsmöten 
för att presentera projektet och bedömningspro-
grammet. 

Efter avslutad framläggning sammanställer kon-
taktmyndigheten, dvs. ELY-centralen, de åsikter som 
framkommit om programmet och myndigheternas 
utlåtanden samt ger utgående från dem sitt eget ut-
låtande till Fingrid om hur konsekvensbeskrivningen 
ska utarbetas. 

Konsekvensbeskrivning
Resultaten av bedömningsprogrammet sammanställs 
till en konsekvensbeskrivning där det centrala är att 
alternativen jämförs och deras genomförbarhet be-
döms. I konsekvensbeskrivningen presenteras också 
en plan för hur uppföljningen av miljökonsekven-
serna senare kommer att skötas.

Konsekvensbeskrivningen offentliggörs på samma 
sätt som bedömningsprogrammet och det ordnas ett 
informationsmöte för allmänheten för att presen-
tera innehållet. Även om konsekvensbeskrivningen 
kan man lämna in åsikter under framläggningsti-
den. Närings-, trafik- och miljöcentralen, som är 
kontaktmyndighet, sammanställer de här åsikterna 
och myndigheternas utlåtanden samt ger sitt eget 
utlåtande om konsekvensbeskrivningen. MKB-förfa-
randet avslutas i och med detta.

MKB-förfarandet tar i allmänhet från ett till ett och 
ett halvt år. Den information som kommit fram om 
miljökonsekvenserna finns med i beslutsfattandet, 
då man väljer vilken kraftledningssträckning som 
går vidare till fortsatt planering.
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Den valda kraftlednings- 
sträckningen går vidare till 
noggrannare planering 

Efter MKB-förfarandet ansöker Fingrid om 
bygglov av Energimarknadsverket enligt elmark-
nadslagen. Med bygglovet fastställs att projektet är 
nödvändigt för att trygga elöverföringen. Lovet ger 
inte rätt att bygga kraftledningen och tar inte ställ-
ning till kraftledningens sträckning. 

För terrängundersökningarna på den valda led-
ningssträckningen ansöks om undersökningstillstånd 
vid den lokala lantmäteribyrån, som ger Fingrid rätt 
att undersöka ledningssträckningen. Alla markägare 
informeras om terrängundersökningarna sju dygn 
innan de startar. Vid behov kan undersökningarna 
starta redan under MKB-förfarandet. Eventuella 
skador som uppstår vid undersökningarna ersätts. 

På basis av terrängundersökningarna planeras den 
slutliga ledningssträckningen och placeringen av 
stolpplatserna, som märks ut i terrängen. I det här 
skedet har markägaren ännu möjlighet att föra fram 
sina egna synpunkter om placeringen av kraftled-
ningsstolparna.
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Så här framskrider ett kraftledningsprojekt

PLANERING OCH BYGGANDE

Preliminär planering av sträckningen
Preliminär planering av sträckningsalternativ

Identifiering av miljökonsekvenser 
Utmönstring av alternativ

Val av sträckningsalternativ som ska 
genomföras och beslut om att starta 

noggrannare planering

Allmän planering
Terrängundersökningar

Planering av stolpplaceringar
Förebyggande och minskning av olägenheter

Konstruktionsplanering
Investeringsbeslut

Byggskede
Avlägsnande av träd

Byggskede
Reparation och ersättning av 

skador från byggtiden

Överlåtelsegranskning

MKB-program
- kontaktmyndighetens utlåtande

MKB-beskrivning
- kontaktmyndighetens utlåtande

Undersökningstillstånd
• lantmäteribyrån

Bygglov
Behandling av ledningens nödvändighet

• Energimarknadsverket

Inlösningsförfarande
Beslut om inlösningstillstånd

• statsrådet
Beslut om förhandsbesittningstagande

• inlösningskommission

Slutsyn
Ersättningsfrågor

• inlösningskommission

Miljökonsekvensbedömningsförfarande 
(MKB)

Ett kraftledningsprojekt inklusive alla skeden tar cirka 5–8 år.

TILLSTÅNDSPROCESS
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sitt samtycke. Alternativt kan hörandet av intres-
senterna också ske genom ett möte för hörande av 
berörda parter enligt inlösningslagen. Efter att alla 
utlåtanden har kommit in ber ministeriet Fingrid att 
ge sitt bemötande av dem.

Inlösningstillstånd
Tillstånd för inlösning och förhandsbesittnings- 
tagande beviljas av statsrådet och det går att 
besvära sig över beslutet till högsta förvaltnings-
domstolen. Behandlingen av inlösningstillstånd tar i 
allmänhet från ett halvt till ett år.

Nyttjanderätt till områdena 
genom inlösningsförfarande

Ansökan om inlösningstillstånd
Innan inlösningstillstånd ansöks försöker Fingrid 
på förhand få intressenternas samtycke till kraft-
ledningens sträckning. Ansökan om inlösning och 
förhandsbesittningstagande för ledningsområdet 
behandlas av arbets- och näringsministeriet. Minis-
teriet begär behövliga utlåtanden av myndigheterna, 
kommunerna samt de intressenter som inte har gett 

En viktig del av inlösningsförfarandet är 
terrängsyn. I synen deltar förutom inlös-
ningskommissionen och kraftledningens 
byggherre också markägarna samt vid 
behov också andra intressenter.
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Om de berörda parterna har kommit överens om 
platsen för kraftledningen eller om det är fråga om 
en inlösning med endast liten betydelse, kan ett 
lindrigare förfarande för inlösningstillstånd tilläm-
pas. I ett sådant fall avgörs ansökan om inlös-
ningstillstånd av lantmäteribyrån. Detta förfarande 
tillämpas till exempel för behövliga ändringar av 
nyttjanderätter i samband med ändring och förny-
else av kraftöverföringsledningar.

Inlösningsförrättning
Statsrådets beslut om tillstånd för inlösning och 
förhandsbesittningstagande sänds till den lokala 
lantmäteribyrån där inlösningsförrättningen an-
hängiggörs.

Besluten i inlösningsförrättningen utgör grund för 
att Fingrid ska beviljas nyttjanderätt till lednings- 
området, vilket gör det möjligt att bygga, använda 
och underhålla kraftledningen. Markområden och 
annan egendom som ligger under kraftledningarna 
förblir markägarens egendom. 

Begynnelsesammanträde
Intressenterna informeras om inlösningsförrättning-
ens första sammanträde genom ett kallelsebrev. På 
begynnelsesammanträdet ges en redogörelse för 
förrättningens syfte och åtgärder som kommer att 
vidtas under förrättningen. Dessutom ges informa-
tion om ersättningsförfarandet och betalningen 
av ersättning. Den som ska bygga kraftledningen 
berättar om ledningsbygget och dess tidtabell. På 
basis av detta kan man komma överens om hur 
inlösningsförrättningen ska fortsätta. På begyn-
nelsesammanträdet behandlas också frågor om 
förskottsersättning.

Förskottsersättning
Inlösningskommissionen kan bestämma att för-
skottsersättningar ska betalas för den egendom som 
tagits i besittning. Förskottsersättningen utgör 75 
procent av den ungefärligen uppskattade slutliga 
ersättningen. Förskottsersättningar behandlas endast 
om ett sådant krav framställs. Kravet kan framläggas 
på begynnelsesammanträdet. 

Det går inte att besvära sig över inlösningskom-
missionens beslut om förskottsersättningarna. För-
skottsersättningarna betalas inom tre månader från 
beslutet om dem.

Fortsättningssammanträde och terrängsyn
Ersättningarna kan fastställas först efter att kraft-
ledningen är färdig. Före det bereds markägaren 
tillfälle att framlägga sina krav på ersättning för 
sina förluster till inlösningskommissionen antingen 
skriftligt eller muntligt.  

På fortsättningssammanträdet kommer man 
överens om tidpunkten då kraven på ersättning ska 
vara inlämnade och när terrängsyn ska ordnas. 

Vid terrängsynen utgår inlösningskommissionen 
från markägarnas ersättningskrav, kartor som gjorts 
upp över området och andra förrättningshandlingar. 
I synen deltar utöver inlösningskommissionen också 
i allmänhet en representant för den som byggt 
kraftledningen samt de markägare och intressenter 
som anser sin närvaro vara nödvändig. 

För att få ersättningar är det inte nödvändigt 
att framställa krav, eftersom inlösningskom-
missionen beslutar om ersättningar å tjänstens 
vägnar. 

För sådana förluster som inlösningskommis-
sionen inte annars kan antas vara medveten om 
är det skäl att lämna in en ansökan om ersätt-
ning.

Detta är aktuellt i synnerhet om förlusten gäller 
annat än mark och trädbestånd.

Slutsammanträde och utbetalning av ersättning
På slutsammanträdet avger inlösningskommissionen 
ersättningsbeslut jämte motiveringar. Ersättningarna 
ska betalas inom tre månader från förrättningens 
avslutning. På ersättningarna betalas 6 procents 
årlig ränta räknat från besittningstagandet. Vanligen 
tar det ungefär ett år från det att kraftledningen är 
färdig tills ersättning betalas ut.
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Inlösningsförrättning och ersättningsbehandling

INLÖSNINGSFÖRRÄTTNING
(inlösningskommission)

Begynnelsesammanträde

Fortsättningssammanträde
(då ledningen är färdig)

Terrängsyn

Slutsammanträde

--------

--------

Beslut om förskottsersättningar och 
förhandsbesittningstagande

Röjning av träd på ledningsområdet

BYGGANDE AV LEDNINGEN

Reparation och ersättning av skador från byggtiden

Framläggning av ersättningskrav

Inlösarens bemötande av ersättningskrav

Framläggning av ersättningsbeslut

Betalning av inlösningsersättningar
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Ekonomiska förluster 
ersätts

Markägarna har rätt att få full ersättning för eko-
nomiska förluster orsakade av kraftledningsprojektet. 
Beslut om inlösningsersättningarna fattas av inlös-
ningskommissionen, som leds av en förrättnings- 
ingenjör i Lantmäteriverkets tjänst. Övriga medlem-
mar i kommissionen är två godemän utsedda av 
kommunfullmäktige. 

Fingrid har ingen representant i inlösnings-
kommissionen och deltar inte då beslut om 
ersättningar fattas.

Vid beslut om ersättning försöker inlösningskom-
missionen bedöma hur mycket kraftledningen stör 
områdets nuvarande eller kända planerade mark- 
användning. 

Ersättningar som ska betalas
Full ersättning enligt inlösningslagen består av 
ersättning för föremål, skada och men.

• marken på 
  ledningsgatan
• marken i kantzonen
• stolparealerna
• byggnader
• konstruktioner
• annat

• förtida avverkning 
 av träd
• förlorat plantbestånd
• förlorad skörd
• vindfällen
• annat

• men av stolpe
• men för 
   framkomlighet
• men på grund 
   av splittring
• annat

Full ersättning 
enligt inlös-
ningslagen+ + =

Föremål Skada Men

• På ersättningarna betalas 6 procents årlig ränta räknat från besittningstagandet. 

• Oundvikliga kostnader för bevakning av rättigheter vid en inlösningsförrättning ersätts enligt krav 
och inlösningskommissionens prövning.

• I projekt där markområden behövs för en ny kraftledning försöker Fingrid oftast få markägarnas 
samtycke till kraftledningens sträckning i förväg. För detta samtycke betalar bolaget en särskild 
ersättning (10–15 procent av inlösningsersättningen) utöver den slutliga inlösningsersättningen.

På skolcentrum i Uurainen hade folk samlats 
24.1.2012 för att få information om Fingrids 
planerade kraftledningsprojekt mellan Mel-
lersta Finland och Ule älv.
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Överenskommelse med 
markägarna om 
arrangemangen i byggskedet

Då en kraftledning ska byggas börjar man med 
att gräva grunden och arbetet avslutas med slut-
städning av stolpplatserna och öppning av dikena i 
samband med jordningsarbetet. Mellan dessa ryms 
många arbetsmoment som alla måste göras nog-
grant, hållbart och säkert.

I byggskedet kommer man överens med mark- 
ägarna om hur träden på ledningsområdet ska fäl-
las, föras bort och säljas, användningen av privata 
vägar samt reparation och ersättning av skador som 
byggarbetet orsakar.

Avverkning och hantering av träd
Som ägare till träden beslutar markägaren hur av-
verkningen och försäljningen av virket ska ordnas. 

Gemensam avverkning har ofta visat sig vara ett 
ekonomiskt alternativ med tanke på försäljningen av 
virket. Fingrid kommer överens med markägaren om 
hur man ska göra.

Innan träden avverkas görs en bedömning av 
trädbeståndet: skogstyp, ålder, trädslag, utvecklings-
klass och täthet. Utgående från den här informatio-
nen görs en bedömning i inlösningsförrättningen 
och ägaren får ersättning för den skada som upp-
stått på grund av förtida avverkning och förlust av 
plantbestånd.

Privatvägar
Parterna kommer särskilt överens om användningen 
av privatvägar under byggtiden. Vid behov förrättas 
vägsyn i närvaro av en utomstående expert.

Ägoregleringar
Kraftledningen kan splittra ägorna så att olägenhe-
ter uppstår. På ena sidan av kraftledningen kan det 
bli kvar smala remsor av odlings- eller skogsmark 

Ledningsområdet 
består av ledningsgatan 
samt kantzonerna vid 
ledningsgatans båda 
sidor. I kantzonerna 
får träden växa högst 
till en viss längd så att 
eventuella fallande träd 
inte kan nå fram till 
ledningen.

10 m

20 m

10 m

20 m

Kantzon KantzonLedningsgata
Ledningsområde / Område med byggförbud

Ledningsgatans bredd för 110 kV ledningar är i allmänhet 26–30 m.
Ledningsgatans bredd för 220 kV ledningar är i allmänhet 32-38 m.
Ledningsgatans bredd för 400 kV ledningar är i allmänhet 36-42 m.

 Kantzonens bredd på vardera sidan av ledningen är 10 meter, alltid sammanlagt 20 meter.
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som det är besvärligt för fastigheten att använda. 
För att undanröja den här olägenheten kan man i 
inlösningsförrättningen göra ägobyten eller flytta 
mark från en fastighet till en annan mot ersättning.

Skador under arbetet
Under byggarbetet undviker man i mån av möjlighet 
att orsaka skador. Trots försiktighet kan till exem-
pel diken, vägar, åkrar eller träd ändå skadas. En av 
Fingrid utsedd entreprenör reparerar eller ersätter 
direkt till markägaren sådana skador som han obser-
verat eller som markägaren har anmält och som har 
orsakats av ledningsbygget.

Om det inte går att nå samförstånd behandlas 
meningsskiljaktigheterna i inlösningsförrättningen.

Ge kommentarer behändigt via vår webbplats!

För det pågående kraftledningsprojektet går det 
att ge kommentarer på webben via kartrespons-

tjänsten (Karttapalautepalvelu, endast på finska) på 
adressen www.fingrid.fi.

I tjänsten visas ett kartunderlag över stamnätets 
alla elstationer, kraftledningar och stolpplatser. På 
kartan kan man också få fram nära förestående 
röjningar av ledningsområden. 

Via tjänsten kan man med karthänvisning ge 
Fingrid kommentarer och begäran om åtgärder samt 
begära utlåtanden om projekt som kräver tillstånd. 
Vi behandlar alla kontakter konfidentiellt.

MERA INFORMATION
www.fingrid.fi
www.ymparisto.fi (MKB-förfarande)
www.maanmittauslaitos.fi (inlösningsförfarande)

Fingrids broschyrer:
• Med en kraftledning som granne    
• Vi håller ledningarna i skick
• El- och magnetfält kring elledningar (Tammerfors 
tekniska universitet)

Våren 2011 öppnade Fingrid en tjänst för 
kartrespons på sin webbplats för att göra 
det lättare och snabbare för markägare att 
ta kontakt. Den nya tjänsten väckte intresse 
bland annat på utställningen Farmari 2011.



Fingrid.
Kraft med ansvar.

FINGRID OYJ
Bleckslagarvägen 21, PB 530, 00101 Helsingfors | Telefon 030 395 5000 | Fax 030 395 5196 | www.fingrid.fi


