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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängning av nätkoncession för linje 
(tillstånd) för delar av två 130 kV luftledningar mellan Skälvum och Götene respektive Götene och 
Månstorp i Götene kommun, Västra Götalands län.  

Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. Miljöbalken (MB) 
vilket framgår av bestämmelsen i 2 kap. 8a § Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen 
och föregår upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas 
ansökningshandlingarna.  

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka 
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under 
samrådsprocessen samt hur Vattenfall Eldistribution beaktat dessa. Samtliga yttranden som 
inkommit under samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse.  

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter 
Samråd har genomförts skriftligen mellan 21 februari och 20 mars.  

Inbjudan till samråd tillsammans med samrådsunderlag har skickats med mail till Västra Götalands 
län och Götene kommun. Inbjudan till samråd, har skickats med brev till berörda markägare samt 
innehavare av områdeskoncession. 

Nedan redovisas sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions 
bemötanden av dessa.  
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2 MYNDIGHETER 

2.1 Länsstyrelse och kommun 
Samrådet med myndigheter inleddes den 21 respektive 26 februari 2018 med utskick av inbjudan till 
skriftligt samråd (Bilaga 1.1) inklusive samrådsunderlag (Bilaga 1.2) till Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län och Götene kommun.  

Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan 
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för 
samrådssynpunkter var 20 mars 2018.  

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter 
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 19 mars och redovisas i Tabell 1 och i helhet i Bilaga 
1.3.  

Tabell 1. Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelsen samt Vattenfall Eldistributions 
bemötande. 

Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer 

Västra Götalands län framför att de vill förtydliga 
att samråd med kulturmiljöenheten ska hållas vid 
eventuella underhålls- och markarbeten inom 30 m 
från fornlämningarna; RAÄ Husaby 51:1, RAÄ 
Götene 46:1-2 och 48:1-3, Kinne-Vedum 33:1-3 
och 34:2 och Götene 67 och 16:1, då det kan 
komma att krävas tillstånd enligt kulturmiljölagen.  

Vattenfall Eldistribution har tagit del av 
inkomna synpunkter och noterar 
yttrandet. Om det blir nödvändigt vid 
eventuella underhåll- och markarben 
inom 30 m från registrerade 
kulturmiljölämningar kommer 
länsstyrelsen kontaktas enligt 
kulturmiljölagen 2 kap. 10 §. 

2.1.2 Kommunens synpunkter 
Enligt telefonsamtal med John Cronqvist, Samhällsplanerare, Götene Kommun, 2018-03-21, 
kommer kommunen inte att yttra sig. 
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3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades per brev 26 februari till samtliga 
lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter från de 
aktuella ledningssträckningarna. Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 20 mars. Inkomna 
synpunkter redovisas i Tabell 2.  

Tabell 2. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Fastighetsbeteckning Synpunkter Kommentarer 

 
 

 

(Muntligt yttrande). Ersättning 
borde ges en gång per år till 
fastighetsägare som 
tillhandahåller mark till 
ledningens fördel för att 
kompensera för de problem som 
tillkommer för lantbrukare med 
stolpar i jordbruksmarken.  

Vattenfall Eldistribution har tagit del av 
inkomna synpunkter och noterar 
yttrandet. Gällande ersättning utgår 
den vid anläggande av ny kraftledning 
i enlighet med gällande normer. 

4 VERKSAMHETSUTÖVARE 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har även sänts till de verksamhetsutövare 
som kan tänkas beröras av verksamheten. Skriftligt yttrande från Ellevio AB, som innehar 
fastigheter inom 100 meter av de aktuella ledningssträckningarna, inkom den 20 mars. Yttrandet 
redovisas i Tabell 3 och i sin helhet i Bilaga 1.4. 

Götene Elförening som innehar områdeskoncession i det aktuella området har inte lämnat något 
yttrande.  

Tabell 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Organisation Synpunkter Kommentarer 

Ellevio AB Ledningarna är viktiga för verksamhetens 
underliggande nät och förordar att 
ledningarna får förlängd koncession. 

Vattenfall Eldistribution har 
tagit del av inkomna 
synpunkter och noterar 
yttrandet. 
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BILAGOR:

1. Karta över natur och kulturvärden

Om inte annat anges nyttjas i detta samrådsunderlag kartmaterial från lantmäteriverket enligt medgivande MS2013/04895.

Foto framsida: Pöyry Sweden AB, Befintlig 130 kV-ledning OL1 S4 till vänster
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2 INLEDNING

2.1 Bakgrund och förutsättningar

Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att ansöka om förlängning av nätkoncession för linje
gällande två delsträckor av 130 kV-ledningarna OL1 S3 och OL1 S4. Sträckorna som avses
går från Skälvum till transformatorstation OT13 Götene för OL1 S3, och från
transformatorstation OT13 Götene till Månstorp för OL1 S4, i Götene kommun, Västra
Götaland.

Ansökningsprocessen inleds med samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten samt
fastighetsägare och övriga som kan antas särskilt berörda av den befintliga
ledningssträckningen.

Pöyry Sweden AB har fått i uppdrag att genomföra samråd och upprätta ansökan för
nätkoncession för linjen som detta samråd avser.

2.2 Ärendet

Vattenfall Eldistribution avser att söka förlängning av nätkoncession för linje omfattande de
befintliga 130 kV luftledningarna från Skälvum till Månstorp, se Figur 2.

Förlängningen avser en ca 10 kilometer lång 130 kV luftledningssträcka mellan Skälvum och
Månstorp.

Vattenfall Eldistribution förordar att även i fortsättningen använda ledningarna i nuvarande
sträckning.

Skälet till att Vattenfall Eldistribution förordar en förlängning av befintligt tillstånd är att;

- En annan sträckning skulle ge upphov till nytt intrång

- Inga bostäder får förhöjda magnetfält pga. ledningen

- Inga detaljplaner, naturreservat o.s.v. påverkas negativt

- Befintlig anläggning uppfyller alla krav

Vattenfall Eldistributions bedömning är att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att riva
befintlig ledning och bygga ny för att tillgodose det befintliga behovet av elförsörjning. Vare
sig alternativa utformningar eller alternativa sträckningar presenteras således i detta samråd.

Vattenfall Eldistribution samråder härmed enligt 6 kapitlet 24-25 §§ Miljöbalken (MB) som ett
inledande skede för att söka förnyad nätkoncession för ledningen enligt Ellagen.

2.3 Lagstiftning

2.3.1 Prövningsprocess för förnyat tillstånd

För att få bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs tillstånd enligt
Ellagen (1997:857) ,så kallad nätkoncession för linje.

I Figur 1 visas de olika stegen i en prövningsprocess för nätkoncession för linje.
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Figur 1. Prövningsprocessen från samråd till beslut för nätkoncession för linje.

2.3.2 Gällande tillstånd

Vattenfall Eldistribution AB innehar nätkoncession för linje för de befintliga luftledningarna
mellan Skälvum och Månstorp.

För ledningssträckan Götene-Månstorp erhölls koncessionen ursprungligen 1978 och gällde
till och med 2008. För ledningssträckan Skälvum-Götene erhölls koncessionen 1985 och
gällde till och med 2009. Vattenfall Eldistribution ansökte om förlängning för de båda
ledningarna 2007. Ansökan avvisades av Energimarknadsinspektionen (Ei) 2017 med
hänvisning till brister i genomfört samråd enligt 6 kap. miljöbalken. Ny ansökan ska lämnas
till Ei senast 2018-09-07.

2.3.3 Samråd och information

6 kapitlet 23 § miljöbalken (1998:808) ställer krav på att den som vill bygga en elledning ska
undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Samråd enligt 6 kapitlet 24 § miljöbalken ska då genomföras, i frågan om betydande
miljöpåverkan och miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och omfattning, med
länsstyrelse, tillsynsmyndighet (vanligtvis kommun) och enskilda som kan bli särskilt berörda.
Efter undersökningssamrådet sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse vilken
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delges länsstyrelsen för beslut om verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan.

Om länsstyrelsen beslutar att ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska ett
avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet 29 § miljöbalken genomföras inför arbetet med MKB:n.
Avgränsningssamrådet ska ske med en vidare krets, det vill säga, förutom med de som
ingick i undersökningssamrådet, även med övriga statliga myndigheter, de kommuner och
den allmänhet som kan antas bli berörda.

Vid samråd informerar Vattenfall Eldistribution om projektet och det ges möjlighet att lämna
synpunkter och därigenom påverka projektet. Det är viktigt att alla som har synpunkter
lämnar dessa i detta skede, så att de kommer med i det fortsatta arbetet. Du är också
välkommen att lämna allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta
planering. Kontaktuppgifter finns i kapitel 1 och på Vattenfall Eldistributions hemsida
www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad.

2.3.4 Miljökonsekvensbeskrivning

Den miljökonsekvensbeskrivning som ska efterfölja ett undersökningssamråd benämns liten
MKB. En liten MKB ska, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, innehålla de
uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kap. 47 § MB Det innebär att en liten
MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga
miljöeffekter som ledningen kan förväntas ge. MKBn ska därmed identifiera och beskriva de
väsentliga direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan
medföra på;

· människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö,

· hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,

· annan hushållning med material, råvaror och energi.

Dessutom ska en samlad bedömning av ovanstående effekter på människors hälsa och
miljön vara möjlig att utläsa. Om det framkommit synpunkter och fakta under samrådet som
är relevanta för och som påverkat utformningen av tillståndsansökan skall detta presenteras
i MKB:n.

Nedan presenteras förslag på huvudrubriker i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer
upprättas och bifogas i ansökningshandlingen.

1. Inledning
2. Tillståndsprocessen
3. Förutsättningar
4. Alternativutredning
5. Bedömning av konsekvenser för sökt alternativ
6. Samlad bedömning

2.3.5 Ansökan om nätkoncession för linje

Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd
beviljas vanligtvis tillsvidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.

Koncessionsansökan, med bl.a. den slutliga MKB:n som bilaga, sänds till Ei, som remitterar
handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden och eventuella kompletteringar
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beslutar Ei om koncession. Om någon berörd instans motsätter sig ärendet hanteras ett
överklagande hos mark- och miljödomstol.

2.4 Markupplåtelseavtal och ledningsrätt

Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Rätten att
bibehålla ledningarna i befintliga sträckningar är tryggade genom ledningsrätt.
Ledningsrätten reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter.

För fastighetsägaren innebär ledningsrätten att marken förblir i fastighetsägarens ägo och att
ersättning för ianspråktagandet erhölls genom ett engångsbelopp innan ledningarna
byggdes. Ersättningens storlek reglerades enligt expropriationslagen.

2.5 Övriga tillstånd och dispenser
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap.
miljöbalken (1998:808) kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i
miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, vid byggnation av en ny ledning eller inför
underhåll av befintlig ledning.. För det fall prövning enligt andra bestämmelser kommer bli
aktuella görs detta inför respektive åtgärd.

3 PROJEKTBESKRIVNING

3.1 Lokalisering och sträckning

De aktuella ledningssträckningarna går från vinkeln vid Skälvum, via transformatorstation
OT13 Götene, norr om Götene samhälle vidare till vinkelstolpe vid Månstorp. Sträckningen
visas i Figur 2.  Den totala ledningssträckningen är ca 10 kilometer lång.

Sträckningen, vilken Vattenfall Eldistribution nu samråder om, löper i huvudsak över
skogsmark och jordbruksmark. Aktuell sträckning korsar fem vägar samt ett antal fastigheter.
Bitvis är sträckningen parallell med andra ledningar som inte omfattas av detta samråd.

De natur- och kulturintressen som bedöms beröras av befintlig ledningssträckning beskrivs
nedan i kapitel 5. Några förändringar av ledningen finns inte planerat vare sig avseende
ledningssträckning eller stolpplacering.
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3.1.1 Alternativ

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en nulägesbeskrivning.

Ledningarna är väsentliga för elförsörjningen i Götene och kringliggande landsbygd.  En
utebliven koncession skulle innebära att elleveranserna till detta område inte kan
säkerställas.

Alternativa sträckningar och utformningar anses medföra större miljökonsekvenser än att
bibehålla kraftledningen enligt nuvarande sträcka och utformning. Särskilt som
ledningssträckningarna är relativt korta och utgör delsträckor av andra ledningar. Några
alternativ till befintliga ledningar har således inte utretts.

3.2 Teknik

3.2.1 Utformning

Ledningarna är uppförda som luftledning i portalstolpar av trä.

Stolparnas höjd är huvudsakligen mellan ca 11 och 17 meter. Höjden varierar beroende på
topografin. Ledningarnas faser är placerade horisontellt. Avståndet mellan stolparna,
spannlängderna, varierar mellan ca 150 och 260 meter.

Figur 2. Översikt över totala ledningsträckningen från Skälvum till Månstorp, via transformatorstation
OT13 Götene, för vilken förnyelse av nätkoncession för linje kommer att sökas.
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3.2.5. Rivningsarbeten

Om en ledning inte längre behövs ska koncessionsinnehavaren lämna in ansökan om
återkallelse av nätkoncessionen till Ei. Återkallelsen kan gälla för hela ledningen eller för den
del som inte längre behövs.

Innan Vattenfall gör en sådan ansökan genomförs ett samråd med länsstyrelsen enligt 12
kap. 6 § miljöbalken. I samrådet beskrivs vilken del av ledningen som kommer att raseras,
beskrivning av platsen, hur det kommer att genomföras och vilka återställningsåtgärder som
är aktuella. Detta beskrivs sedan också i ansökan om återkallelse. Raseringen görs i enlighet
med den lagstiftning som gäller vid tidpunkten för raseringen.

4 MARKANVÄNDING OCH KOMMUNALA PLANER

Ledningen sträcker sig över områden som i huvudsak är brukade som åker- eller hagmark
eller kortare sträckor genom skogsmark. Till vissa delar löper ledningen parallellt med andra
ledningar. Inga sammanhängande bostadsområden berörs.

4.1 Götene kommun Översiktsplan

Det finns ingen konflikt med den nu gällande översiktsplanen/framtidsplanen för Götene
kommun (från 2010).

En utökad sträckning av Kinnekullebanan, den så kallade ”Götenelänken”, har diskuterats
under en längre tid (se planerad sträcka i Figur 4). Projektet har tidigare bedömts ligga
längre in i framtiden och inte påverka markanvändningen.
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Vattenfall Eldistribution har ingen erinring mot detta förutsatt att den som önskar flytta
ledningen får stå för kostnaden.

5 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN

5.1 Naturmiljö

Skyddade områden och dokumenterade naturvärden i närheten av den befintliga lednings-
sträckningen har identifierats i en kartstudie, se Tabell 1 och finns markerade i kartan i Figur
5 och Bilaga 1.

Figur 5. Natur- och kulturmiljöer, samt förorenade områden längs ledningssträckningen.

5.1.1 Skyddade områden

Ledningssträckan berör inget Natura 2000 område eller annan skyddsvärd mark eller
naturmiljö.

5.1.2 Övriga naturmiljöer

Övriga naturvärden som har identifierats i närheten av den befintliga ledningssträckningen
beskrivs nedan i Tabell 1 samt finns markerade på kartan i Figur 5 och Bilaga 1.
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5.5 Elektriska och magnetiska fält

5.5.1 Generellt

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält.
Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring, distribution och användning av el.
Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a.
från elapparater och kraftledningar.

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar
om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms
inte EMF ha betydande miljöeffekt.

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna
sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket,
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning
för beslutsfattare som rekommenderar följande:

· Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas.

· Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger
förhöjda magnetfält.

· Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt
i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade
försiktighetsprincip.

5.5.2 Aktuell situation för OL1 S3 och OL1 S4

Ledningarna sträcker sig över områden som i huvudsak är brukade som åker- eller hagmark
och kortare sträckor genom skogsmark. Inga sammanhängande bostadsområden berörs.
Magnetfältet för de befintliga ledningarna har beräknats vid årsmedelströmlasten, se Figur 6
och Figur 7.

Ingen bostad har magnetfältsvärden som överskrider rekommenderade värden. Längs båda
ledningarna ligger närmaste bostadshus ca 65 m från respektive ledningssträckning.
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6 BEDÖMNING AV PÅVERKAN SAMT EVENTUELLA SKYDDSÅTGÄRDER

6.1 Natur- och kulturmiljö

De befintliga ledningarna har varit på plats sedan år 1978 respektive 1984, och ingen ny
mark kommer att tas i anspråk. Vid förlängning av koncession för linje utgör
underhållsarbeten den främsta påverkan på motstående intressen. För naturmiljön innebär
det bland annat röjningsarbeten i ledningsgatan. Skogsgatan måste röjas från träd men
lågväxande vegetation kan om möjligt sparas.  För att minimera påverkan ställs krav på att
entreprenören vidtar försiktighetsåtgärder vid underhåll av ledningen. Inför underhållsarbeten
genomförs samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.

Negativ påverkan på fornlämningar kommer undvikas genom att inte tillåta framförande av
maskiner inom fornlämningsområde.  Om körning i ett större fornlämningsområde inte kan
undvikas kommer fornlämningen att märkas ut t ex genom snitsling så att fornlämningen inte
skadas. Om en fornlämning skulle påträffas vid underhållsarbete, kommer arbetet stoppas
omedelbart och länsstyrelsen kontaktas enligt kulturmiljölagen 2 kap. 10 §.

Påverkan kan också förekomma vid underhåll t ex byte av anläggningsdelar

Påverkan på förekommande natur- och kulturvärden i området kommer att beskrivas mer i
detalj i kommande MKB.

6.2 Landskapsbild

Att behålla de befintliga ledningarna i nuvarande sträckning innebär inte någon ny påverkan
på landskapsbilden. I ett öppet landskap till exempel över jordbruksmark påverkas det
visuella intrycket och i skogsmark är påverkan mindre på grund av att det är korta siktlinjer.
Rivning av ledningen skulle påverka landskapsbilden positivt i odlingslandskapet men först
efter att växtligheten har återhämtat sig i skogsmark.

Tillfällig påverkan kan uppstå vid underhåll av ledningen i form av uppställda maskiner och
upplag med byggmateriel.

6.3 Friluftsliv

Under drift av de befintliga ledningarna påverkas inte framkomligheten av de rörliga
frilutslivet i området. Vid underhållsarbeten kan lokala störningar både i form av buller och
tillfälligt begränsad framkomlighet att uppstå.

6.4 Boendemiljö

Ledningarnas huvudsakliga påverkan på boendemilön beror främst på de magnetiska fälten
och inverkan på landskapsbilden. Den befintliga ledningen innebär inget nytt inslag i
landskapet och ingen ny visuell påverkan på boendemiljö och bebyggelse kommer att
uppstå.

Vid underhållsarbeten kan lokala störningar i form av buller och tillfällig begränsad
framkomlighet förekomma. Påverkan vid kommande underhållsarbeten bedöms som liten.

Ingen bostad har magnetfältsvärden som överskrider rekommenderade värden, varför inga
skyddsåtgärder föreslås.
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6.1 Potentiellt förorenade områden

I Figur 5 och Bilaga 1 finns de potentiellt förorenade områden, P1 och P2, markerade, som
avser Götene Värme & Vattens anläggningar. De befintliga stolparna står utanför dessa
områden. Vid eventuell service eller stolpbyte kommer inte anläggningarna att beröras. Inför
eventuella underhållsåtgärder vid dessa områden kommer tillsynsmyndigheten att kontaktas
innan eventuellt schaktarbete påbörjas. Vid förekomst av föroreningar avbryts arbetet. I
övrigt bör normal försiktighet vidtas för att säkerställa att spridning av markföroreningar inte
sker.

6.1 Infrastruktur

Ledningarna bedöms inte utgöra några hinder för infrastrukturen.  Och de bedöms medföra
små konsekvenser på områdets infrastruktur.

7 BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN

Enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) 8 § punkt 8 ska den som avser att bedriva
en verksamhet göra en bedömning i frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan
antas.

Utifrån tillgängligt material och tidigare beslut från länsstyrelsen bedömer Vattenfall att
ledningarna Skälvum-Götene och Götene-Månstorp även nu ej antas medföra betydande
miljöpåverkan.

8 TIDPLAN

De för ärendet aktuella ledningarna fick koncessionsansökan som inlämnades år 2007
avslagen av Energimarknadsinspektionen år 2017. Förlängningen av denna koncession
avses därför att sökas så snart som möjligt.
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