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delvis redan är exploaterat är det osäkert om rylförekomsterna finns kvar, men eftersom de 
är belägna i brynet mellan exploaterad mark och den kvarlämnade skogsremsan är det fullt 
möjligt att någon av förekomsterna finns kvar.

Länsstyrelsen anser att det bör utredas om de, enligt underlaget. föreslagna åtgärderna 
påverkar några rylförekomster och redovisa denna utredning/undersökning i den 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Om åtgärderna riskerar att påverka 
förekomster av ryl bör det framgå i miljökonsekvensbeskrivningen, vilka försiktighetsmått 
man har för avsiktikt att vidta för att undvika negativ påverkan på eventuella 
rylförekomster.

Fynduppgifterna finns tillgängliga i Artportalen där det även finns ytterligare information 
kopplat till en del av fynden.

Åtgärden bedöms i övrigt inte påverka några andra kända, skyddsvärda naturmiljövärden. 

Miljökvalitetsnormer vatten (MKN)
Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör redogöra för hur yt- och 
grundvattenförekomster eller övriga vattendrag som finns inom området kan komma att 
påverkas av ledningsdragningen. Om ledningsdragningen medför negativ påverkan 
behöver lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att förhindra detta. Åtgärden får inte medföra 
att MKN-vatten försämras. 

I sammanhanget behöver även hänsyn tas till risken att kabeldragningen medverkar till 
spridning av markföroreningar, som enligt underlaget, konstaterats inom 
utredningsområdet. 

Om ledningsdragningen medför arbete i vatten ska anmälan/tillstånd om vattenverksamhet 
sökas hos länsstyrelsen.

Om det blir aktuellt med markavvattning i samband med åtgärden vill Länsstyrelsen även 
påminna om markavvattningsförbudet. I Södermanlands län råder markavvattningsförbud 
enligt 11 kap 14 § miljöbalken och 4 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.

Risk och säkerhet
Samrådsunderlaget beskriver att det finns underlag som visar på lågpunkter som risker att 
översvämmas vid skyfall över delar av området. I takt med att klimatet förändras så 
förväntas skyfall kunna bli intensivare och med tätare återkomsttid varför det kan behövas 
hänsynstaganden vid exempelvis kraftledningsbyggen. Vid Hjortsberga är avsikten att 
anlägga en mottagningsstation för två planerade luftledningar för att därifrån förse 
förbrukare via en markledning. Mottagningsstationen bör utredas ur ett skyfallsperspektiv 
och eventuella översvämningsrisker då den typen av anläggning är känsligare för 
översvämningar. Området ligger utanför den lågpunktskartering som Länsstyrelsen 
medverkat i. I det arbete som görs avseende eventuell översvämningsproblematik bör det 
även undersökas om framtida klimatförändringar även kan orsaka erosionsproblem i den 
omfattning som behövs. 
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