
Liten Miljökonsekvensbeskrivning 
Ansökan om ny nätkoncession för befintlig 
kraftledning mellan Askersund – Skuru, Askersunds 
kommun, Örebro län 

2018-02-23 



Miljökonsekvensbeskrivning – Skuru-Askersund 2017-100729 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektorganisation: 

 

Vattenfall Eldistribution AB 
461 88 Trollhättan 
www.vattenfalleldistribution.se 
 
Telefonväxel: 08-739 50 00 
Org.nr:   556417-0800 
Tillstånd och rättigheter:   
 

Miljökonsekvensbeskrivning  Beräkningar 

WSP Sverige AB   Vattenfall Eldistribution AB 
Box 574/Jungmansgatan 10    
201 25 Malmö    
www.wspgroup.se    
    
 
Uppdragsledare:     
Miljökonsekvensbeskrivning:  
Magnetfältsberäkning:  (Vattenfall Eldistribution AB)    
Granskning:  
 

Foton, illustrationer och kartor: Vattenfall Eldistribution & WSP 

Kartmaterial: ©Lantmäteriet MS2013/04895. Länsvisa geodata ©Länsstyrelsen 

http://www.vattenfalleldistribution.se/


Miljökonsekvensbeskrivning – Skuru-Askersund 2017-100729 
 

3 
 

SAMMANFATTNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om avser att ansöka om ny nätkoncession 
för linje (tillstånd) för befintlig kraftledning mellan Askersund och Skuru i Askersunds kommun, 
Örebro län.  

Kraftledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät som överför el inom ett stort 
område till underliggande nät och möjliggör reservmatning genom att koppla samman 
ledningsnäten i regionen. Kraftledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning 
till flera orter och landsbygden i regionen. 

Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Örebro län, Askersunds kommun samt övriga 
myndigheter, organisationer och enskilt särskilt berörda samt allmänhet. Länsstyrelsen beslutade 
9:e januari 2018 att verksamheten inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan, vilket 
innebär att det enligt 6 kap. 47 § miljöbalken inte finns krav på att utreda alternativa lokaliseringar 
och utformningar. 

Befintlig sträckning och utformning av kraftledningen ligger i linje med lokaliseringsprincipen och 
rimlighetsprincipen i andra kapitlet miljöbalken. 

Jämfört med nollalternativet anses befintlig kraftledning vara mer lämplig. Nollalternativet innebär att 
ledningen tas ur bruk utan ersättande alternativ, vilket medför osäker elförsörjning för stora delar av 
området. Sökt alternativ utgörs därför av befintlig kraftledning. 

Befintlig kraftledning består av enbenta stolpar och portalstolpar med horisontellt monterade 
faslinor. Höjden på stolparna varierar mellan 7-20 m.  

Miljökonsekvenserna för sökt alternativ har bedömts enligt en femgradig skala utifrån aspekterna: 
markanvändning, bebyggelse och planer, rennäring, resurshushållning, miljömål, 
miljökvalitetsnormer, naturmiljö, fåglar, skyddsvärda arter, kulturmiljö, landskapsbild, friluftsliv, 
boendemiljö, hälsa och säkerhet och infrastruktur. 

Enligt genomförd konsekvensbedömning och med hänsyn tagen till att sökt alternativ är en befintlig 
kraftledning bedöms sökt alterntiv medföra en obetyldig konsekvens för resurshushållning, miljömål, 
miljökvalitetsnormer, kulturmiljö och friluftsliv, samt infrastruktur. Vidare bedöms sökt alternativ 
medföra en liten negativ konsekvens för markanvändning, bebyggelse och planer, naturmiljö, fåglar, 
landskapsbild samt boendemiljö, hälsa och säkerhet. Dock bedöms befintlig kraftledning med 
tillhörande skogsgata medföra en positiv konsekvens för övriga skyddsvärda arter. 

Samlad bedömning: Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalken och medför inte att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Sökt alternativ 
utgör inte heller något hinder för möjligheterna att nå uppsatta nationella miljömål. Sammantaget 
bedöms de negativa konsekvenserna vara små i relation till den positiva samhällsnyttan i form av 
säkrare och mer tillförlitligt elnät som den befintliga kraftledningen medför, vilket motiverar att 
etableringen bibehålls i nuvarande utformning.  
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB, hädanefter Sökanden, avser att ansöka om nätkoncession för linje 
(tillstånd) för befintlig kraftledning mellan Askersund och Skuru, Askersunds kommun, Örebro län. 
Länsstyrelsen har beslutat att ansökt verksamhet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Därför ska en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6 kap. 26 § miljöbalken. Detta 
dokument utgör en liten miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för ansökan. I Bilaga 1 redovisas 
samtliga kartor som finns i detta dokument i större storlek. 

 Bakgrund 
Sökanden har 2009 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 7,8 km lång befintlig 40 kV1 
(medeldriftspänning) kraftledning mellan Askersund och Skuru. Den aktuella sträckningen byggdes 
år 1986. Den 23 mars 2017 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle 
kompletteras enligt diarienummer 2017-100729. Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har 
Sökanden beslutat att ta fram en ny ansökan om förlängd nätkoncession för linje för aktuell 
sträckning som visas i kartan i Figur 1. 

                                                
1 Nominell spänning 45 kV, konstruktionsspänning 52 kV 

Figur 1. Översiktskarta som visar befintlig sträckning och sökt alternativ 
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 Syfte och behov 
Ledningen är en viktig del i Vattenfall Eldistributions regionnät som överför el inom ett stort område 
till underliggande nät och möjliggör reservmatning genom att koppla samman ledningsnäten i 
regionen. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och 
landsbygden i regionen. 

 Vattenfall Eldistribution  
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder. Allt 
från mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar 
in på Vattenfall Eldistributions elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att 
ständigt förbättra pålitligheten och effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara 
och tillförlitliga energilösningar. Företaget bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 
certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. 
Utöver detta upphandlas underhålls- och byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet 
omfattar spänningsnivåerna 0,4-150 kV, indelat i lokalnät och regionnät. Den sammanlagda 
ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv runt jorden.  

 Disposition  
I föreliggande dokument beskrivs först metoden som används för att ta fram en liten MKB, därefter 
beskrivs det ramverk som miljöbalken och annan relevant lagstiftning utgör. Vidare beskrivs ansökt 
verksamhet och de tekniska förutsättningarna. Slutligen beskrivs nuläge, förväntade konsekvenser 
och den samlade bedömningen. 

 Metod för miljökonsekvensbeskrivning 
En liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är ett centralt dokument som utarbetas under 
tillståndsprocessen och bifogas ansökan om tillstånd (nätkoncession). En liten MKB är ett redskap 
för att lägga en grund för verksamhetens miljöhänsyn och utgör det beslutsunderlag som ger en 
samlad bedömning av verksamhetens miljöpåverkan. En liten MKB ska redovisa de upplysningar 
som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som ansökt verksamhet kan förväntas 
ge. 

1.5.1 Begreppsförklaring 

Ett antal olika begrepp används i föreliggande ansökan för att analysera och beskriva 
kraftledningens miljöpåverkan. Dessa beskrivs i Tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Begreppsförklaring 

Begrepp Förklaring 

Aspekt Den väsentliga fråga/intresseområdet/värdet som 
beskrivs, t.ex. naturmiljö, kulturmiljö, buller, 
emissioner, boendemiljö etc. 

Påverkan Den förändring av miljö- och/eller hälsoaspekter som 
planerad verksamhet/åtgärd medför i jämförelse med 
nollalternativet. 

Effekt Den ändring i miljön som påverkan medför, som t.ex. 
förlust av betydelsefulla naturmiljöer. 

Konsekvens Kan vara av direkt eller indirekt karaktär på en 
nationell, regional och/eller lokal nivå. 

Hänsynsåtgärd För att undvika eller för att minska negativa 
konsekvenser föreslås olika skyddsåtgärder. 
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1.5.2 Avgränsningar 

För att kunna göra en kvalitativ miljöbedömning/miljökonsekvensanalys och fokusera på just de 
frågor och aspekter som är viktiga i det aktuella fallet är det viktigt att avgränsa arbetet. I Figur 2 
redovisas arbetsgången. 

 

Figur 2. Illustration över arbetsgången gällande avgränsningar i en liten MKB 

  

Vilken påverkan orsakar 
verksamheten/åtgärden?

Detta definierar vilket fokus bedömningen 
bör ha.

Hur långt sträcker sig påverkan?

Vilka skyddsvärda aspekter finns i 
omgivningen?

Vilken status har skyddet?

Hur relevant är verksamheten för den 
skyddsvärda aspekten?

Prioritering för prövning

Vad är viktigt för det specifika projektet?
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I Tabell 2 nedan redogörs för avgränsningarna i detta dokument. 

Tabell 2. Avgränsningar 

Avgränsning i sak Miljökonsekvensbedömningen utgår från den befintliga sträckningen i 
Askersund, se vidare kapitel 5.1. Etableringen omfattar en 7,8 km lång 
befintlig kraftledning med stolphöjder om 7-20 m beroende på 
terrängegenskaper. Ledningen består av både enkel- och portalstolpar 
med tre horisontellt monterade faslinor, se Figur 3-Figur 5. Stolparna är 
placerade med ett inbördes avstånd om ca 60-376 m och försedda 
med tre faslinor. 

Avgränsning i tid Denna ansökan utgår från den befintliga sträckningen av kraftledningen 
till avslutad drift och nedmontering av ledningen. 

Rumslig avgränsning Den geografiska avgränsningen varierar beroende på vilken aspekt 
som påverkas. I första hand har den geografiska avgränsningen 
inneburit att aspekter har undersökts inom 100 m från ledningen på 
vardera sidan om befintlig kraftledning. Undantaget är för fåglar där en 
buffertzon på 500 m har använts vid konsekvensbedömningen. I Figur 
2 redovisas det tillvägagångssätt som leder fram till hur den 
geografiska avgränsningen bestäms. 

1.5.3 Bedömningsgrunder 

Utgångspunkten vid bedömning av miljökonsekvenserna för respektive aspekt har varit framtagna 
bedömningsgrunder som här redovisas. 

Vid en bedömning av vilken konsekvens den planerade verksamheten eller åtgärden har på de olika 
aspekterna sätts verksamhetens påverkan i relation till aspektens värde, se Tabell 3. 

Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är 
kvalitativ. Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala: positiv konsekvens, obetydlig 
konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens.  

Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till aspektens 
värde, men kan också ställas i relation till andra samhällsintressen på lokal, regional eller nationell 
nivå. Exemplet i Tabell 3 ska ej ses som uttömmande. 

En samlad bedömning av verksamhetens eller åtgärdens totala miljöpåverkan görs i ett eget avsnitt 
där samtliga aspekter vägs samman. I den samlade bedömningen är det viktigt att påvisa viktningen 
mellan olika värden, dvs. hur de vägs mot varandra.  

1.5.4 Samlad bedömning 

En samlad bedömning av verksamhetens eller åtgärdens totala miljöpåverkan görs i ett eget avsnitt, 
se kapitel 7, där samtliga aspektrar/sakfrågor/parametrar vägs samman. I den samlade 
bedömningen är det viktigt att påvisa viktningen mellan olika värden, dvs hur de vägs mot varandra.  
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Tabell 3. Matris med WSP:s bedömningsgrunder och kommentarer till dessa. 
Observera att kommentarerna inte ska ses som uttömmande utan endast som 
ett exempel 
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen 
(1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om 
nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills 
vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.  

Inför en ansökan om nätkoncession skall även bestämmelser i miljöbalken beaktas. Den 1 januari 
2018 trädde nya bestämmelser i miljöbalkens sjätte kapitel i kraft. Föreliggande tillståndsprocess 
har pågått sedan september 2017 och samråd har genomförts enligt de gamla bestämmelserna i 
miljöbalken. I januari 2018 fattade länsstyrelsen beslut om att verksamheten inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan och en liten MKB, enligt de nya bestämmelserna, har tagits fram. En liten 
miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de 
väsentliga miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. 

Samråd avseende den planerade verksamheten genomfördes under perioden 18 september 2017 
till 18 oktober 2017. Samrådet har genomförts i form av ett skriftligt samråd med Länsstyrelsen i 
Örebro län och Askersunds kommun. Inbjudan till skriftligt samråd skickades även till övriga statliga 
myndigheter, föreningar och organisationer. En inbjudan till ett skriftligt samråd skickades 25 
september 2017 också till samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare eller delägare i 
samfälligheter inom 100 m kring den befintliga sträckningen av kraftledningen. I brevet uppmanades 
adressaten att vidarebefordra informationen till eventuella hyresgäster, arrendatorer och andra 
rättighetshavare. Allmänheten bjöds 25-28 september 2017 in till samråd via annons i Läns-Posten 
och Närkes Allehanda.  

Hela samrådsprocessen och inkomna yttranden beskrivs mer utförligt i samrådsredogörelsen i 
Bilaga 2. 

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 9:e januari 2018 att ledningen inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar 
handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs 
tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. 

 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt 
fall rör sig om en befintlig kraftledning finns markrättsliga avtal redan sedan tidigare. 

För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att 
ersättning för intrånget erhölls genom ett engångsbelopp då avtalet upprättades.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken 
kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan 
lagstiftning. Det kan t.ex. bli aktuellt att ansöka om tillstånd för eller anmäla vattenverksamhet enligt 
11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. 
miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen ska beaktas.   
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3 ALTERNATIVUTREDNING 
En miljökonsekvensbeskrivning kan i vissa fall innehålla en redovisning av alternativa platser för 
verksamheten, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar tillsammans med en motivering 
till varför ett visst alternativ har valts. Ett nollalternativ som innebär att planerad åtgärd inte 
genomförs skall även beskrivas. 

Länsstyrelsen i Örebro län har beslutat att verksamheten inte kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan, vilket innebär att det enligt 6 kap. 47 § miljöbalken inte finns krav på att utreda 
alternativa lokaliseringar och utformningar.  

Sökanden anser att alternativa lokaliseringar/sträckningar i detta fall inte är aktuella att utreda då 
det rör sig om en befintlig kraftledning som till stor del sträcker sig i obebyggd skogsmark och längs 
befintliga vägar. En flytt av ledningen skulle ta ny mark i anspråk och riskera att bidra till att nya 
barriäreffekter uppstår, vilket i detta fall inte bedöms som  miljömässigt motiverat. Befintlig ledning 
har dessutom funnits på platsen under lång tid och omgivande natur- och kulturmiljöintressen har 
därmed anpassats till ledningen under denna tid. Ansökt verksamhet strider inte heller mot några 
områdesbestämmelser eller gällande detaljplaner. Till följd av detta bedöms en alternativ utformning 
inte heller vara aktuell att utreda. Utifrån denna bakgrund anser Sökanden att lokaliseringen av 
ansökt verksamhet, i form av befintlig sträckning av aktuell kraftledning, får anses utgöra den bäst 
lämpade platsen för verksamheten i enlighet med 2 kap. 6 § miljöbalken. 

 Nollalternativ 
Ett nollalternativ har som syfte att beskriva den påverkan som bedöms uppstå om den planerade 
åtgärden inte kommer till stånd. Nollalternativet innebär således att den aktuella ledningssträckan 
skulle tas ur drift, vilket skulle medföra ökad sårbarhet i elnätet i regionen genom att belastningen 
på övriga elnätet ökar och möjligheterna till reservmatning minskar kraftigt. Vid eventuell 
nedmontering av den aktuella kraftledningssträckningen skulle den visuella påverkan från berörd 
kraftledning i området att upphöra. Det magnetfält som kraftledningen ger upphov till skulle även 
upphöra.  
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4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

 Kraftledning 

4.1.1 Utformning av kraftledning 

Befintlig kraftledning är byggd 1986. Nominell spänning är 45 kV och konstruktionsspänning är 52 
kV. Medeldriftspänningen benämns som 40 kV i denna MKB.  

Ledningen består främst av portalstolpar, men även enkelstolpar och vinkelportalstolpar 
förekommer. Stolparna har tre horisontellt monterade faslinor, se Figur 3-Figur 5 nedan, och är 7-20 
m höga beroende på topografin. Fasavståndet mellan linorna varierar längs ledningen och är 
beroende av stolptyp. För enkelstolpar gäller fasavståndet ca 135 cm, för portalstolpar ca 260 cm 
och för vinkelportalstolpar ca 280 cm. 

Skogsgatan för aktuell kraftledning är ca 40 m bred. Kraftledningen är byggd med både kreosot- 
eller cca-impregnerade (krom, koppar, arsenik) trästolpar. Stolparna är nedgrävda direkt i marken till 
ca 2 m djup och saknar fundament. 

Normalt placeras stolparna med ett avstånd (spannlängd) av 60-376 m beroende på topografin i 
området, där 376 m är ett sjöspann. Avståndet kan dock variera beroende på den markprofil som 
råder inom de olika delområdena längs med kraftledningssträckningen. Detta får till följd att 
spannlängden inom vissa delsträckor kan vara både något längre och något kortare än ovan 
angivet normalavstånd. 

 

Figur 3. Foto av portalstolpe 
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Figur 4. Foto av enkelstolpe 

 

Figur 5. Foto av vinkelportalstolpe 

4.1.2 Generellt vid uppförande av kraftledning 

Anläggning av ny kraftledning påbörjas generellt genom att en skogsgata röjs på de ställen längs 
kraftledningen där det förekommer mycket träd. Detta arbete utförs vanligtvis med t.ex. bandvagnar 
och grävmaskiner samt motorsåg. På vissa platser kan tillfartsvägar behöva anläggas vilket medför 
ytterligare intrång i skog och mark samt ytterligare transporter. Byggnation av en kraftledning inleds 
generellt med att stolparna anläggs. Vid anläggning av trästolpar schaktas stolpbenen ner ca 2 m i 
marken och sedan återfylls schaktet. Efter att stolparna är uppförda monteras linorna med 
dragmaskin. 

4.1.3 Markbehov 

Den yta som en kraftledning tar i anspråk är bl.a. beroende av den terräng och de markområden 
som kraftledningen passerar. I åkermark och öppen mark utgörs markbehovet enbart av den yta 
som ledningsstolparna och eventuella stag tar i anspråk. I skogsmark krävs att en kraftledning 
uppförs i en s.k. trädsäker ledningsgata som är fri från högväxande träd- och buskvegetation. 
Ledningsgatan utgörs av en skogsgata samt sidoområden. Kring aktuell kraftledning krävs att 
skogsgatan har en bredd av ca 40 m för att säkerställa att kraftledningen inte riskerar att komma i 



Miljökonsekvensbeskrivning – Skuru-Askersund 2017-100729 
 

15 
 

kontakt med vegetationen längs sträckningen. På så vis tillförsäkras att inga nedfallande träd 
kommer att orsaka elavbrott på kraftledningen. Det krävs även att vissa höga träd, så kallade 
kantträd, utanför skogsgatan i sidoområdena behöver avverkas för att inte riskera att dessa faller 
ner på kraftledningen och orsakar elavbrott. Figur 6 visar en schematisk bild av en skogsgata. 

4.1.4 Drift och underhåll  

Som nämnts ovan trädsäkras kraftledningen genom att träd och annan högväxande vegetation inte 
tillåts växa så nära kraftledningen att fallande träd kan skada linor, stag eller stolpar. 

En kraftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en 
besiktning kontrolleras linor, stolpar, eventuella stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från 
helikopter och vid andra tillfällen från marken. När det behövs kan delar av kraftledningen rustas 
upp för att bibehålla en tillfredsställande säkerhet. I skogsmark behöver även ledningsgatan röjas 
och kantträd som vuxit sig för höga avverkas eller toppas. Det skogliga underhållet genomförs 
normalt med åtta års mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzonen. 

 

Figur 6. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde 

4.1.5 Avveckling 

Inför en rasering av luftledning kommer en ansökan om återkallelse om rasering att göras enligt 
gällande föreskrifter.  

I ansökan om återkallelse kommer följande ingå: 

 Beskrivning av vilka delar den aktuella anläggningen består av, t.ex. fundament, kablar etc. 
samt vilka återställningsåtgärder som är aktuella för ledningens samtliga delar.  

 För de delar av ledningsanläggningen som eventuellt planeras att lämnas kommer en 
redogörelse för anläggningsdelens påverkan på den lokala miljön att finnas. En beskrivning 
om anläggningsdelarna består av material som kan utgöra en risk eller skulle kunna ha 
påverkan på miljön (t.ex. kreosot) kommer finnas med. 
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 En bedömning av vilka risker som finns för att föroreningar sprids till ytvatten och 
grundvatten liksom en bedömning av vilken påverkan de kvarlämnade elledningsdelarna 
har på nuvarande och framtida markanvändning.  

 Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckningen. Om det finns platsspecifika 
motstående intressen som krockar med eventuella återställningsåtgärder (t.ex. känslig natur-
/kulturmiljö) kommer detta att anges. 
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5 VAL AV ALTERNATIV 
Som nämnts i kapitel 3 bedöms det i detta fall inte vara aktuellt att utreda någon alternativ 
sträckning eller utformning då det rör sig om en befintlig kraftledning som funnits på platsen under 
lång tid och till stor del sträcker sig i obebyggd skogsmark och längs befintliga vägar. Länsstyrelsen 
i Örebro har även beslutat att ledningen inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan i sin 
nuvarande utformning. En flytt av ledningen skulle ta ny mark i anspråk.  

Befintlig sträckning och utformning av kraftledningen ligger i linje med 2 kap. 6-7 §§ miljöbalken. 

Jämfört med nollalternativet anses befintlig kraftledning vara mer lämplig. Nollalternativet innebär att 
ledningen tas ur bruk utan ersättande alternativ, vilket medför osäker elförsörjning för stora delar av 
området. 

 Valt alternativ 
Befintlig kraftledning bedöms utifrån resonemang ovan vara mest fördelaktig och anges därmed 
som sökt alternativ.  

Den aktuella kraftledningen är ca 7,8 km lång och lokaliserad i Askersunds kommun. Startpunkten 
är belägen i transformatorstationen i Askersund för att sedan sträcka sig mot nordost genom 
Askersund tätort. Ledningen korsar både riksväg 50 och sjön Åmmelången för att ansluta till 
regionnätet vid Skuru, se Figur 7. Det som definieras som befintlig ledning inom ramen för denna 
ansökan avgränsas av tidigare tillståndsgiven sträckning. 

Kraftledningen består främst av portalstolpar, men även enkelstolpar och vinkelportalstolpar, med 
horisontellt monterade faslinor, se Figur 3-Figur 5 ovan. Stolphöjder varierar mellan 7 och 20 m 
beroende på topografin i området. Stolparna är placerade med ett inbördes avstånd om ca 60-376 
m och är försedda med tre faslinor med ett fasavstånd om ca 135-280 cm beroende på stolptyp. 

Som tidigare nämnt är kraftledningen en viktig del i elförsörjningen till Vattenfall Eldistributions 
regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor 
betydelse för en fungerande elförsörjning i regionen. 
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Figur 7. Detaljkarta över sökt alternativ i form av befintlig kraftledningssträckning 
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6 NULÄGE OCH FÖRVÄNTADE MILJÖKONSEKVENSER  
En liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga 
miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.  

I följande kapitel beskrivs de förutsättningar i form av intressen/aspekter som finns i det aktuella 
området för sökt alternativ samt de miljökonsekvenser som föreslagen verksamhet bedöms medföra 
för varje enskild aspekt. 

Miljökonsekvensbedömningen är kvalitativ, men utgår dock i huvudsak från vissa ramar och 
påverkansgraden beskrivs utifrån en femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, 
liten negativ konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens, se Tabell 4 och 
även avsnitt 1.5.  

Tabell 4. Symbolförklaring bedömningsgrunder 

Symbolförklaring  

Positiv 
konsekvens

 

Obetydlig 
konsekvens

 

Liten negativ 
konsekvens 

 

Måttlig negativ 
konsekvens

 

Stor negativ 
konsekvens

  

 Markanvändning, bebyggelse och planer 
Markanvändningen kring sökt alternativ består av aktivt skogsbruk och jordbruk samt en del 
industrier och flera tidigare gruvområden vid sjön Åmmelången. Dessutom sker en del yrkesfiske i 
närbelägna sjöar. Inom området finns mycket bostäder, särskilt i Askersunds tätort men även i 
mindre samhällen längs kraftledningssträckningen. Sökt alternativ passerar totalt 62 bostadshus 
inom 100 m, det närmaste beläget ca 21 m från kraftledningen, se vidare avsnitt 6.10. 

Askersunds kommuns Översiktsplan (ÖP) är för år 2015-2025 (Askersunds kommun, 2016). I 
Askersunds tätort är sökt alternativ belägen inom områden utpekade för både bebyggelseförtätning 
och verksamhetsförtätning samt bebyggelseutveckling och kommunens grönstrukturplan. Hela 
kraftledningen ligger inom områden för fördjupad översiktsplan (FÖP), men är förutom i Askersunds 
tätort inte belägen på någon särskilt utpekad mark enligt ÖP.  

Sökt alternativ är beläget på detaljplanelagd mark. Transformatorstationen i Askersund är belägen i 
ett s.k. ”e-område” och ledningens första del är belägen på mark som enligt gällande detaljplan i 
huvudsak medger industri. Denna plan ska emellertid ersättas med en ny uppdaterad detaljplan för 
Askersundsby industriområde. I det nya planförslaget har hänsyn tagits till de skyddsavstånd som 
kraftledningen kräver och e-området finns också kvar.  

Resterande kraftledningssträckning ligger i huvudsak inom naturmark eller inom vägområdet för 
riksväg 50. I de västra delarna av Närlunda-området är dock ledningen ganska nära några 
bostadstomter.2  

Det nya planförslaget för Askersundsby industriområde berör sökt alternativ enligt följande: 

                                                
2 Mail Sydnärkes Byggförvaltning 2017-10-19 
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”Inom planområdet finns elkraftledningar. Ledningarna korsar riksväg 50 och 
ansluter till en transformatorstation i de södra delarna av planområdet. Om 

byggnader är placerade för nära kraftledningar kan det innebära en risk att någon 
eller något kommer till skada. Enligt elsäkerhetsverkets avståndsregler ska det 

horisontella avståndet mellan en ledning för högst 55 kV och närmsta 
byggnadsdel vara minst fem meter. Vid högre spänningsnivåer inom 

detaljplanelagt område ska säkerhetsavståndet mellan byggnadsdel och ledning 
vara minst tio meter. För parkeringsplatser ska det horisontella avståndet mellan 
ledningen och parkeringsplatsens närmaste ytterkant vara minst fem meter vid 

högst 55 kV och minst tio meter vid högre spänning. 

Området som berörs av kraftledningarna förses med egenskapsbestämmelsen l 
för kraftledning och prickad mark (mark som inte får bebyggas). Det har 

säkerställts att det föreligger ett skyddsavstånd på ungefär 10 meter mellan 
ledningarnas mitt och gränsen för byggrätter inom planområdet.” (Askersunds 

kommun, 2017) 

Något grundvattenmagasin berörs ej av sökt alternativ. Jordarterna i området för 
ledningssträckningen består enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) främst av lera, silt och 
sandig morän, med inslag av torv, berg och isälvssediment.3  

Sökt alternativ berör även grundvattenförekomsten Askersundsåsen.4 

Den aktuella ledningen korsar och löper parallellt med riksväg 50 genom Askersund, som alltså är 
en befintlig väg av riksintresse. 

På östra sidan av sjön Åmmelången, där ledningen slutar, är Skyllbergs Bruk AB nätägare i 
området.5 

Det finns inga miljöfarliga verksamheter men ett potentiellt förorenat område inom 100 m från sökt 
alternativ, redovisat i Tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Potentiellt förorenade områden inom 100 m från sökt alternativ 

Område Beskrivning Avstånd till 
kraftledning 

Stadskvarn i 
Askersund 

Identifiering avslutad, ingen 
åtgärd. Betning av säd. 

85 m 

  

                                                
3 SGU, Kartvisaren [2017-07-18] 
4 VISS, Enkla vattenkartan [2017-11-07] 
5 Nätområden, https://www.natomraden.se/ [2017-10-19] 

https://www.natomraden.se/
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I Figur 8 illustreras potentiellt förorenade områden, industrihistoriska verksamheter samt nuvarande 
markanvändning i området kring sökt alternativ. Strax öster om Askersunds tätort ligger Askersund 
Stadskvarn, vilket är det enda potentiellt förorenade området inom 100 m från aktuell kraftledning. 

 

Figur 8. Markanvändning och övriga intressen i området kring ledningen. De färgade rutorna visar 
resultatet från Länsstyrelsens industrihistoriska inventering, dvs. historiska industrier/verksamheter i 
ledningens närområde. 
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6.1.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på markanvändning, planer och bebyggelse bedöms vara 
nödvändiga. 

6.1.2 Konsekvensbedömning 

 

Ett fåtal markägare bedriver småskalig skogs- och jordbruksnäring i området. Sökt 
alternativ kan påverka skogsbruket i området på så vis att hänsyn och aktsamhet 
måste tas till kraftledningen vid avverkning. 
 
Ett 60-tal bostadshus ligger utmed sökt alternativ. Vad gäller konsekvenser på 
boendemiljön, se vidare under avsnitt 6.10. 
 
Vad gäller konsekvenser för infrastrukturen, se avsnitt 6.11. 
  
Så länge sökt alternativ får finnas kvar i nuvarande utformning bedöms den inte 
påverka befintlig markanvändning och planer negativt. Vid ett nollalternativ och 
nedmontering av befintlig sträckning samt byggnation av kraftledning bedöms 
störningar i form av buller, vibrationer och trafikstörningar kunna uppstå. Dessa är 
dock tillfälliga. Dock måste ny mark tas i anspråk. 
 
Sökt alternativ bedöms inte påverka berörd grundvattenförekomst och strider inte mot 
några detaljplaner. 
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en liten negativ konsekvens för 
markanvändning, planer och bebyggelse. 

 Resurshushållning 
Sökanden är som tidigare nämnts certifierade enligt ISO 14001 och arbetar därför ständigt med att 
verksamheten ska bedrivas effektivt, resurssnålt och inte äventyra vår gemensamma miljö. Arbetet 
med detta sker bl.a. genom att krav ställs vid upphandlingar på att entreprenörer nyttjar fordon som 
uppfyller miljökrav, genom optimering av resor och transporter, god materialhantering, genom att ha 
god ordning och återanvända driftreserv, bedriva korrekt avfallshantering, löpande utbilda berörda 
samt genom uppföljning av att rutiner fungerar och följs. 

Vid eventuella framtida reparationer av ledningen kommer de uttjänta eller trasiga delarna 
omhändertas för skrotning och materialåtervinning. I ett avvecklingsskede vid rasering av ledningen 
kommer det mesta av materialet att kunna material- eller energiåtervinnas.  

Detta bedöms vara i linje med hushållnings- och kretsloppsprincipen. 

6.2.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på resurshushållning bedöms vara nödvändiga. 

6.2.2 Konsekvensbedömning 

 

Sökandens arbete med resurshushållning bedöms vara i linje med hushållnings- och 
kretsloppsprincipen enligt 2 kap 5§ miljöbalken. 
 
Sammantaget bedöms ledningens påverkan medföra en obetydlig konsekvens för 
resurshushållningen i jämförelse med nollalternativet. 
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 Miljömål 
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Dessa anger, förenklat uttryckt, den 
miljökvalitet som ska uppnås i ett generationsperspektiv. Målen ger riktmärke och en fast struktur för 
det nationella miljöarbetet med uppföljning, utvärdering och förslag på förändringar. Utvärderingarna 
ger en bild över tillståndet i miljön och anger vilka åtgärder som krävs och vilka områden som ska 
prioriteras. Dessa mål ska vara vägledande vid fysisk planering och projektering. 

Följande mål har bedömts som relevanta för den nu aktuella ansökan: 

 God bebyggd miljö 
 Säker strålmiljö 
 Grundvatten av god kvalitet 

6.3.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på miljömål bedöms vara nödvändiga. När det gäller 
underhåll kommer Vattenfall att samråda med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och/eller 
enligt 10 § kulturmiljölagen (SFS 1988:950). 

6.3.2 Konsekvensbedömning 

 

Något hinder att uppnå miljömålen god bebyggd miljö och säker strålmiljö bedöms inte 
föreligga. Sökt alternativ ger upphov till ett mycket svagt magnetfält och är vid 
närmaste bostad som ligger ca 21 m från ledningen är magnetfältet nästan obefintligt, 
se även avsnitt 6.10.4. 
 
Sökt alternativ bedöms inte heller påverka att miljömålet Grundvatten av god kvalitet 
uppnås, då forskning visat att föroreningar håller sig nära stolparna (se vidare avsnitt 
6.5.2). 
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en obetydlig konsekvens för ovan 
nämnda miljömål. 

 Miljökvalitetsnormer 
Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för luftkvalitet, omgivningsbuller och vattenkvalitet. 
Föreliggande ansökan omfattas av MKN för ytvatten och grundvatten. 

Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande och är kvalitetskrav som beskriver önskat tillstånd i 
miljön. Normerna används alltså för att reglera vilken miljökvalitet som ska uppnås vid en viss 
tidpunkt efter att åtgärder som är tekniskt genomförbara samt ekologiskt och ekonomiskt rimliga, har 
genomförts. Alla sjö-, vattendrag- och kustvattenförekomster får miljökvalitetsnormer som anger 
vilken ekologisk och kemisk status som ska nås och för grundvatten anger normerna den 
kvantitativa och kemiska status som ska nås. Om en miljökvalitetsnorm inte följs behöver åtgärder 
sättas in baserade på en samlad bild av påverkanskällor och hur effekter från dessa kan reduceras. 
Kommuner och myndigheter har vid planering, tillsyn och tillståndsgivning huvudansvaret för att 
normerna följs.  
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Både den kemiska och kvantitativa statusen för grundvattenförekomsten Askersundsåsen vid 
ledningens början är klassad som god enligt VISS. När det gäller sjön Åmmelången är 
kvalitetskraven att uppnå god kemisk ytvattenstatus och god ekologisk status till år 2021. Enligt 
VISS uppnår den kemiska statusen ej god och den ekologiska statusen är klassad som 
otillfredsställande.6  

De största hoten mot den ekologiska statusen i Åmmelången är fysisk påverkan, övergödning, 
syrebrist och miljögifter. Åmmelången är starkt påverkad av utläckage av kadmium från Venafältets 
gruvområde samt bly från Johannesborgs gruvområde. Åmmelångens bottensediment är 
förorenade av vasksand och malm från verksamheten vid Johannesborgs vaskverk.7 

6.4.1 Hänsynsåtgärder 

Då livslängden på en stolpe gått ut och stolpen ska bytas ut finns det möjlighet att välja ett annat 
material. Stolpar av kreosot kan ersättas med stolpar av t.ex. komposit, metall eller annat material. 
Vid utbyte av stolpar i den befintliga regionnätsledningen placeras ny stolpe på samma plats som 
kasserad stolpe. Befintligt hål utnyttjas för montering av ny stolpe. Inga massor tillförs eller förs bort. 
Genom detta sker ingen spridning av kreosot utöver den tidigare placeringen.  

För att ytterligare undvika frisättning av miljögifter och näringsämnen samt förändring av habitat kan 
hänsynsåtgärder som nämns i avsnitt 6.6.4 vidtas. 

6.4.2 Konsekvensbedömning 

 

Spridning av kreosot är mycket begränsad och sker främst i direkt anslutning till 
stolpen (Svenska Kraftnät 2013). Användandet av kreosotimpregnerade trästolpar 
bedöms inte bidra till att miljökvalitetsnormerna för vattenkvalitet inte följs. Sökt 
alternativ bedöms med hänsyn tagen till föreslagna hänsynsåtgärder nedan inte bidra 
till utsläpp eller ökad frisättning av näringsämnen och föroreningar eller bidra till 
förändrade habitat och därmed inte heller påverka möjligheterna att uppnå MKN för 
berörda vattenförekomster.  
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en obetydlig konsekvens för 
möjligheterna att uppnå MKN för berörda vattenförekomster jämfört med 
nollalternativet. 

 Naturmiljö 
Naturmiljön i närområdet kring sökt alternativ karaktäriseras av sjöar, vattendrag, skog och 
jordbruksmark. Aktuell kraftledning passerar till största delen genom skogsmark. 

6.5.1 Skyddade och utpekade naturmiljöer 

Inom 100 m från sökt alternativ finns totalt 15 utpekade naturmiljöintressen. Precis utanför 
Askersunds tätort ligger det kommunala naturreservatet Väderkvarnsbacken som består av öppen 
och odlad mark. Öster om Askersund finns ett av Länsstyrelsens naturvårdsområden av klass 3 
(högt värde). Sökt alternativ passerar sedan ett antal nyckelbiotoper och sumpskogar. Sjön 
Åmmelången är ett fiskevårdsområde och dessutom utpekad av Länsstyrelsen som värdefull för fisk 
och fiske. 

                                                
6 VISS, Enkla vattenkartan [2017-10-18] 
7 VISS, Vattenförekomst – Åmmelången [2017-10-18] 
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I Tabell 6 och Figur 9 redovisas naturmiljöintressen kring aktuell kraftledning. 

Tabell 6. Utpekade naturmiljöer inom 100 m från sökt alternativ 

Typ av intresse Namn Beskrivning Avstånd till 
kraftledning 

Naturreservat Väderkvarnsbacken Öppen och 
landskapsdominerande 
åsbildning 

24 m 

Naturminne Krontallen, Dampetorp Storvuxen krön- eller krontall 54 m 
Nyckelbiotop Väderkvarnsbacken Örtrika bäcktråg 68 m 
Nyckelbiotop Berglunda Hällmarksskog 0 m 
Nyckelbiotop Norra Manaängen Kalkbarrskog med värdefull 

kärlväxtflora och 
kryptogamflora 

0 m 

Sumpskog - Strandskog (löv) 0 m 
Sumpskog - Kärrskog, blandning av löv 

och barr 
0 m 

Naturvärde Södra Stora Röllingen Lövsumpskog 0 m 
Naturvärde Sydvästra Lahagen Lövskogslund, 

hagmarksskog 
0 m 

Biotopskydd - Kalkmarksskogar 0 m 
Storskogsbruk 
nyckelbiotop 

- Sveaskog 0 m 

Värdefulla vatten - 
fiske 

Åmmelången Vattnet utpekades som 
värdefullt för fisk/fiske när 
Länsstyrelsen år 2005 fick i 
uppdrag av Naturvårdsverket 
att lista vatten som kan 
behöva skyddas för 
framtiden 

0 m 

Naturvårdsområde 82:80 Askersund Länsstyrelsens 
naturvårdsområde öster om 
Askersunds tätort, klass 3 
högt värde 

0 m 

Kronhjort 
skötselområden 

Dovrasjödalen, Lerbäck - 0 m 

Fiskevårdsområde Åmmelången-
Kärrafjärden 

- 0 m 
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Figur 9. Utpekade naturmiljöintressen i kraftledningens närhet 

Naturreservat 
Väderkvarnsbackens naturreservat karaktäriseras av öppen och landskapsdominerande åsbildning 
med en brant östsluttning och Kraftkärrsbäckens ravin med topografi i oförändrat skick. 
Naturreservatet används flitigt för tätortsnära friluftsliv. Reservatet är beläget 24 m från sökt 
alternativ och mellan kraftledningen och reservatet går även riksväg 50. 

Nyckelbiotoper 
Fyra nyckelbiotoper finns inom 100 m från sökt alternativ. Det handlar om örtrika bäcktråg på 
Väderkvarnsbacken, Berglunda hällmarksskog och Norra Manaängens kalkbarrskog med värdefull 
kärlväxt- och kryptogamflora. Nyckelbiotopen för storskogsbruk är utpekad av Sveaskog. Befintlig 
kraftledning sträcker sig genom utkanten av hällmarksskogen och kalkbarrskogen. 
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Sumpskogar 
Sökt alternativ berör också två sumpskogar: en strandskog med lövträd samt en kärrskog med en 
blandning av löv- och barrträd. 

Naturvärden 
Två naturvärden berörs av sökt alternativ. Det handlar om lövsumpskogen på Södra Stora Röllingen 
samt hagmarksskogen och skogslunden Sydvästra Lahagen. 

Naturvårdsområde 
Sökt alternativ sträcker sig genom ett av Länsstyrelsens naturvårdsområden från en inventering 
1984. Området är ett starkt kuperat och omväxlande terrängavsnitt med flera sjöar. Vegetationen 
domineras av hällmarkstallskog och granskog men även odlingsmarker förekommer. Med sitt läge i 
omedelbar närhet till Askersund har området ett rikt friluftsliv tack vare den variationsrika terrängen 
med sjöar, utsiktspunkter, skog och har också ett elljusspår (Länsstyrelsen Örebro, 1984). 

Fiskevårdsområde 
Sjön Åmmelången är utpekad som ett värdefullt vatten för fiske, är upplåten för fritidsfiske och 
förvaltas av Åmmelången-Kärrafjärdens fiskevårdsområde. 

6.5.2 Fåglar 

I närområde kring sökt alternativ har det enligt Artportalen8 rapporterats in flera mindre fågelarter 
som är rödlistade som nära hotade (NT), bl.a. spillkråka och mindre hackspett. En del arter 
rödlistade som sårbara (VU) som tornseglare och kungsfågel har också rapporterats. Dessutom har 
flertalet rovfåglar rödlistade som nära hotade (NT) rapporterats, t.ex. havsörn, blå kärrhök, duvhök 
och fjällvråk.  

Det finns inga skyddsklassade sekretessarter rapporterade inom 500 m från sökt alternativ.  

Några fridlysta arter enligt Artskyddsförordningen (2007:845) som skulle kunna vara berörda av sökt 
alternativ finns inte rapporterade i Artportalen. 

6.5.3 Övriga skyddsvärda arter 

Enligt Artportalen9 har det rapporterats skogsklocka (NT) i sökt alternativs närområde. Några övriga 
fridlysta arter enligt Artskyddsförordningen (2007:845) som skulle kunna vara berörda av sökt 
alternativ finns inte rapporterade i Artportalen. Skogsklockan är fridlyst i Jämtlands och Västra 
Götalands län, men inte i Örebro län.  

  

                                                
8 SLU, ArtDatabanken, Artportalen, [2017-07-10] 
9 SLU, ArtDatabanken, Artportalen, [2017-07-10] 
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6.5.4 Hänsynsåtgärder 

Vid underhåll och reparationer kan påverkan minimeras med hjälp av hänsynsåtgärder som t.ex. att 
i möjligaste mån genomföra drift och underhåll vid torrare markförhållanden, i så stor utsträckning 
som möjligt köra på befintliga vägar, vara extra försiktig vid arbeten i närheten av vattendrag (t.ex. 
se till att buskar, träd och annan skyddande vegetation bevaras utmed stränder), anlägga mindre 
broar över vattendrag, köra med våtmarksanpassade fordon samt köra på stockmattor. Innan några 
åtgärder i känsliga miljöer genomförs kommer Sökanden samråda med Länsstyrelsen enligt 12 kap 
6 § miljöbalken. 

Då livslängden på en stolpe gått ut och stolpen ska bytas ut finns det möjlighet att välja ett annat 
material i känsliga områden.  

6.5.5 Konsekvensbedömning 

6.5.5.1 Skyddade och utpekade naturmiljöer 

 

Då sökt alternativ är en befintlig ledning kommer inte några nya markanspråk göras. 
 
Någon större påverkan på berörda naturmiljöintressen bedöms inte ske eftersom sökt 
alternativ är en befintlig ledning som funnits på platsen under lång tid vilket bidragit till 
att omgivande naturmiljöintressen anpassats till ledningen under denna tid. I det fall 
en påverkan skulle komma att ske bedöms detta i så fall vara vid arbete med 
underhåll och reparationer av ledningen. För att minimera påverkan på naturmiljön 
kommer hänsynsåtgärder enligt avsnitt 6.6.4 att vidtas. Sökt alternativ har delvis 
kreosotimpregnerade stolpar, se avsnitt 4.1. Forskning visar dock på att 
föroreningarna håller sig nära stolparna då det binds till organiskt material. 
Hänsynsåtgärder enligt avsnitt 6.5.1 och 6.6.4 kommer också att vidtas. 
 
Sammanfattningsvis bedöms sökt alternativ medföra en liten negativ konsekvens för 
naturmiljöerna i området. 

6.5.5.2 Fåglar 

 

Det är framförallt stora fåglar som örnar och berguvar som kan påverkas negativt av 
kraftledningar då de är så pass stora att de kan nå två linor och därmed få ström i sig. 
Det är främst i öppnare marker som detta kan ske, och berörd ledning sträcker sig 
främst genom skogsmark förutom över sjön Åmmelången. Inga skyddsklassade 
fågelarter omfattade av sekretess har påträffats inom 500 m från sökt alternativ. Som 
tidigare nämnts har inte heller några fridlysta arter enligt Artskyddsförordningen 
rapporterats. Kraftledningen kan på individnivå utgöra en viss risk för skada till följd av 
kollision med ledningen samt elskador. Dock har sökt alternativ horisontellt monterade 
faslinor vilket innebär att risken för kollision är mindre än för ledningar med vertikalt 
monterade faslinor. 
 
Sammanfattningsvis bedöms sökt alternativ medföra en liten negativ konsekvens för 
fåglarna i området. 
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6.5.5.3 Övriga skyddsvärda arter 

 

Den rödlistade skogsklockan (NT) har rapporterats i sökt alternativs närområde, dock 
ej i ledningsgatan. Skogsklockan trivs i öppna naturmiljöer och de största hoten är 
igenväxning och igenplantering. I ledningsgatan sker det regelbundet underhåll för att 
hindra igenväxning, vilket snarare kan gynna skogsklockan och dess möjligheter att 
etablera sig i ledningsgatan. För just skogsklockan bedöms därför ledningen kunna 
medföra en positiv konsekvens. 
 
Idag är många av de växt- och djurarter som trivdes i det gamla odlingslandskapet 
hotade till följd av igenväxning. Kraftledningen med tillhörande skogsgata bidrar till att 
hålla landskapet öppet och tillföra värdefulla biotoper för såväl flora som fauna. 
Att sökt alternativ med tillhörande skogsgata bidrar till att tillföra värdefulla biotoper 

för såväl flora som fauna, t.ex. skogsklockan, bedöms som en positiv konsekvens i 
jämförelse med nollalternativet. 

 Kulturmiljö 
Östra delen av sökt alternativ passerar genom Vena gruvfält som är ett område av riksintresse för 
kulturmiljövård. Vena gruvfält är en industrimiljö och upplevelsebar bergslagsmiljö med gruvor och 
gruvområden som har både lång och kontinuerlig brukningstid. Gruvfältet och hyttorna Fallhyttan 
och Svarthyttan, har brukats från medeltiden fram till 1800-talets slut med storhetstiden under 1500-
talet.10 

Figur 10 nedan redovisar kulturmiljöerna i området kring kraftledningen. 

Inom 100 m från sökt alternativ finns sex fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar 
registrerade i Riksantikvarieämbetets Fornsök.11 Dessa finns redovisade i Tabell 7 nedan. 

Tabell 7. Fornlämningar inom 100 meter från sökt alternativ 

Objektnr (enligt 
RAÄ) 

Antikvarisk 
bedömning 
(ÖKL eller F) 

Beskrivning Avstånd till 
kraftledning 

Askersund 110:1 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Några mystiska småkullar. Troligen ej 
fornlämningar. 2-3 m i diameter och ca 0,2 
m höga. Återfanns ej vid 1980 års 
inventering. 

74 m 

Askersund 165:1 Fornlämning Resterna efter Askersunds stadskvarn 
med tillhörande dammanläggning. 

74 m 

Lerbäck 388:1 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Tall, 16-17 m hög, 2,2 m omkrets i 
brösthöjd. Något torr. Naturminnesmärkt. 

55 m 

Hammar 60:1 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Gruvfält, 120x30 m (NV-SÖ) bestående av 
sex gruvhål och runt kanterna finns det 
rikligt med skrotsten. Gruvhålen är 2x1 m 
till 15x2 m och 0,5-1,5 m synligt djup, 
vattenfyllda. 

62 m 

  

                                                
10 Länsstyrelsen Örebro, Riksintressen kulturmiljövård - Vena gruvfält, webbsida [2017-10-23] 
11 RAÄ, Fornsök, webbsida [2017-07-07] 
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Askersund 192:1 Fornlämning Boplats i åkermark, utbredning minst 
50x25 m (NÖ-SV). Vid schaktning i åkern 
påträffades en härd och ett antal 
mörkfärgningar. Vid schaktning för 
telekabel drogs ett schakt i NÖ-SV riktning 
genom boplatsen. I detta framkom tre 
gropar och ett stolphål som kan kopplas till 
järnåldersboplatsen och två anläggningar 
som kan kopplas till verksamhet som 
bedrivits på 1700-talet. 

46 m 

Hammar 339:1 Övrig 
kulturhistorisk 
lämning 

Bebyggelselämning, inom ett 15x29 m 
stort område (N-S), bestående av en 
husgrund med spisröse samt en 
källargrund. 

53 m 

 

  

Figur 10. Kulturmiljöintressen i området kring ledningen 
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6.6.1 Hänsynsåtgärder 

Vid drift och underhåll bör försiktighet iakttas så att lämningar inte körs på. Som en ytterligare 
skyddsåtgärd bör lämningarna märkas ut i det underlag som lämnas ut vid upphandling av drift och 
underhåll. På så sätt kan skador orsakade av markfordon undvikas. Om ej tidigare kända 
fornlämningar påträffas i samband med underhåll av ledningen kommer en anmälan göras till 
Länsstyrelsen. 

6.6.2 Konsekvensbedömning 

 

Sökt alternativ berör Vena gruvfält som är ett riksintresse för kulturmiljövård. Då 
riksintresseområdet är stort och sökt alternativ bara berör en liten del av det bedöms 
påverkan vara marginell. Dessutom går det ytterligare kraftledningar genom 
riksintresset och flertalet vägar. 
 
Inga fornminnen berörs direkt av sökt alternativ, det närmaste ligger 46 m bort. 
 
Sammantaget bedöms påverkan på kulturmiljön från sökt alternativ medföra en 
obetydlig konsekvens. 

 Landskapsbild 
Askersunds kommun kännetecknas av ett landskap som är småskaligt och mosaikartat. Det öppna 
odlingslandskapet bryts av åkerholmar, ängsmark, skogsdungar och hela skogspartier tillsammans 
med sjöar och vattendrag. Askersund är också en av de sjötätaste kommunerna i Sverige. 

Sökt alternativ passerar först genom Askersunds tätorts norra del. Askersunds bebyggelse är 
relativt småskalig med många trähus och lång strandsträcka mot sjön. Kraftledningen sträcker sig 
sedan genom skogslandskapet, över en mosse och över sjön Åmmelången. Vid Skuru, öster om 
Åmmelången, ansluter kraftledningen till en 130 kV kraftledning och sökt alternativ slutar där. 

6.7.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på landskapsbild bedöms vara nödvändiga. 

6.7.2 Konsekvensbedömning 

 

Det är enbart inom öppnare marker som odlings-/beteslandskap, öppna våtmarker 
och sjöar, där långa utblickar ges, som kraftledningen utmärker sig som en tydlig 
struktur i landskapet. Då stolparna är förhållandevis låga (7-20 m) bedöms påverkan 
som mindre omfattande samt avgränsad till lokal nivå. På ett längre avstånd utmärker 
sig kraftledningen inte i landskapsbilden. Vid en nedmontering av befintlig kraftledning 
skulle den visuella påverkan från den aktuella kraftledningen i området upphöra. 
Denna påverkan skulle dock uppstå på ett nytt ställe i det fall en alternativ sträckning 
av kraftledning uppförs. 
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en liten negativ konsekvens för 
landskapsbilden. 
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 Friluftsliv 
Något riksintresse för friluftsliv berörs inte av sökt alternativ. 

Det sker mycket friluftsliv i området, i synnerhet kring sjöarna och vattendragen. Askersunds 
kommun planerar bl.a. att göra en bilfri gång- och cykelväg kring Vättern tillsammans med övriga 
Vättern-kommuner.12 Det finns många vandringsleder och tät båttrafik i sjöarna. Dessutom har 
Länsstyrelsens naturvårdsprogramområden som syfte att främja friluftslivet i skogen (se avsnitt 
6.6.1). 

I Figur 11 redovisas friluftsintressena i området kring kraftledningen. 

 

Figur 11. Friluftsintressen i området kring ledningen. 

                                                
12 Askersunds kommun, Översiktsplan 2015-2025 
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6.8.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på friluftslivet bedöms vara nödvändiga. 

6.8.2 Konsekvensbedömning 

 

Påverkan på friluftslivet kommer enbart bestå av en visuell påverkan då kraftledningen 
delvis syns i landskapet. Kraftledningen är i sig inget hinder för att utöva friluftsliv. 
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en obetydlig konsekvens för 
friluftslivet i området. 

 Boendemiljö, hälsa och säkerhet  
Det finns 62 bostadshus inom 100 m från sökt alternativ. Tabell 8 nedan redovisar samtliga 
bostäder inom detta område. 

Tabell 8. Inom 100 m från kraftledningen finns totalt 62 bostadshus. Här uppräknade från Askersund 
till Skuru. 

Fastighetsbeteckning Avstånd till 
kraftledning (m) 

 86 
 56 
 27 
 45 

 89 
 85 
 60 
 89 
 47 
 80 
 41 
 62 
 41 
 21 
 39 
 41 
 79 
 72 
 85 
 50 

 46 
 38 
 34 
 35 
 40 
 43 
 75 
 89 
 78 
 78 
 77 
 77 
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 76 
 91 
 91 

 52 
 55 
 57 
 93 
 95 
 92 
 58 
 58 
 56 
 56 
 88 
 95 
 77 

) 85-99 
 40 

 57-64 
 67-81 

 88 
 70 

6.9.1 Elektriska och Magnetiska fält 

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

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det 
elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter 
(kV/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. 
Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt 
fält inomhus härstammande från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte 
vara relevant att redovisa och diskutera i denna MKB. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen 
och varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens 
storlek även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar 
normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala 
byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad 
som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält, dvs. det varierar 
inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström 
alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas 
inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga 
elektriska strömmar i kroppen.  
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I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras 
hemsida finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält, www.stralsakerhetsmyndigheten.se. 

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. 

Sökanden skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

6.9.2 Magnetfältsberäkning 

Uppmätta medelströmmar för aktuell kraftledning under perioden 2015-11-02 t.o.m. 2017-11-02 har 
använts i beräkningarna. Medelströmmen för den perioden uppgår till 92 A. Medelströmmar och 
därmed magnetfält kan komma att förändras i framtiden. Samtliga magnetfältsvärden är beräknade 
på höjden 1,5 m över mark. 

Askersund

 

Figur 12. Beräkning av magnetfältet vid ledningens startpunkt i transformatorstationen. Magnetfältet 
vid transformatorstationen uppgår till ca 0,4 µT på ett avstånd av ca 7 m från ledningsgatans centrum. 
Närmaste bostaden ligger 27 m bort. 
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Askersundsby

 

Figur 13. Beräkning av magnetfältet vid Askersundsby. Magnetfältet uppgår till ca 0,4 µT på ett 
avstånd av ca 5 m från ledningsgatans centrum. Närmaste bostaden är belägen 21 m bort. 

Lustenrust 

 

Figur 14. Beräkning av magnetfältet vid Lustenrust. Magnetfältet uppgår till ca 0,4 µT på ett avstånd av 
ca 15 m från ledningsgatans centrum. Närmaste bostaden ligger 34 m bort. 
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Bäckmanstorp

 

Figur 15. Beräkning av magnetfältet vid Bäckmanstorp. Magnetfältet uppgår till ca 0,4 µT på ett 
avstånd av ca 10 m från ledningsgatans centrum. Närmaste bostaden är belägen 40 m bort. 

Ingelsby Södra 

 

Figur 16. Beräkning av magnetfältet vid Ingelsby Södra. Magnetfältet uppgår till ca 0,4 µT på ett 
avstånd av ca 9 m från ledningsgatans centrum. Närmaste bostaden ligger 70 m bort. 
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Tabell 9. Magnetfält (µT) från sökt alternativ för de bostäder som ligger närmast ledningen vid varje 
mätpunkt. Närlunda 1:26 är det bostadshus längs hela sträckningen som ligger närmast 
kraftledningen på ett avstånd om 21 m. 

Fastighet Ort/samhälle 
 

Avstånd till sökt 
alternativ (m) 
 

Magnetfält från 
sökt alternativ (µT) 

Askersundsby 1:7 Askersund 27 < 0,1  
Närlunda 1:26 Askersundsby 21 < 0,1 
Lustenrust 1:82 Lustenrust 34 < 0,2 
Stadskvarn 1:17 Bäckmanstorp 40 < 0,1 
Röllingen 1:35 Ingelsby Södra 70 Nära 0 

6.9.3 Hänsynsåtgärder 

Enligt dagens forskning finns det inget som tyder på några vetenskapliga belägg för att det skulle 
föreligga några hälsorisker vid exponering av så låga magnetfältsnivåer som i aktuellt fall.  

Vattenfall har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter, allmänna råd och 
försiktighetsprinciper. 

6.9.4 Konsekvensbedömning 

 

Magnetfältet från sökt alternativ har vid närmaste bostadsfastigheten Närlunda 1:26 
21 m bort avtagit till <0,1 µT. Samtliga bostäder längs sökt alternativ är belägna vid ett 
magnetfält <0,2 µT. Magnetfältets påverkan bedöms därför vara liten. 
 
Kraftledningen utgör dock en visuell påverkan och vetskapen om att kraftledningar 
medför magnetfält kan orsaka oro hos närboende. 
 
Sammantaget bedöms sökt alternativ medföra en liten negativ konsekvens för 
boendemiljö, hälsa och säkerhet. 

 Infrastruktur 
Befintlig kraftledning korsar riksväg 50 tre gånger, samt väg 586 en gång. Dessutom korsar 
ledningen några mindre vägar, både inom skogsområdet och på östra sidan av sjön Åmmelången. 

6.10.1 Hänsynsåtgärder 

Inga hänsynsåtgärder med avseende på infrastruktur bedöms vara nödvändiga. 

6.10.2 Konsekvensbedömning 

 

Någon negativ påverkan på infrastruktur bedöms inte föreligga från sökt alternativ. 
 
I jämförelse med nollalternativet bedöms sökt alternativ medföra en obetydlig 

konsekvens för infrastrukturen. 
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7 SAMLAD BEDÖMNING 
I detta kapitel görs en samlad bedömning av sträckningens totala konsekvenser för människors 
hälsa och miljön.  

En kraftledning medför påverkan på omgivande miljö inom och i anslutning till etableringsområdet.  
De konsekvenser som sträckningen ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de lokala 
förutsättningarna. I Tabell 10 visas en sammanfattning av genomförda konsekvensbedömningar för 
respektive aspekt för sökt alternativ. 

Tabell 10. Sammanfattning av genomförda konsekvensbedömningar 

Symbolförklaring  

Positiv 
konsekvens

 

Obetydlig 
konsekvens

 

Liten negativ 
konsekvens 

 

Måttlig negativ 
konsekvens

 

Stor negativ 
konsekvens

  
 

Aspekt Bedömd 
konsekvens 

Sammanfattning av genomförd bedömning 

Markanvändning, 

bebyggelse och planer 

 

Markanvändningen består främst av skogs- och 
jordbruk. Ledningen strider inte mot några detaljplaner. 
Så länge befintlig kraftledning får finnas kvar i 
nuvarande utformning bedöms den inte påverka 
befintlig markanvändning och planer negativt. 
Konsekvensen bedöms som liten negativ. 

Resurshushållning 

 

Vattenfalls arbete med resurshushållning bedöms vara i 
linje med hushållnings- och kretsloppsprincipen enligt 2 
kap 5§ miljöbalken. Konsekvensen bedöms som 
obetydlig. 

Miljömål 

 

Något hinder att uppnå miljömålen god bebyggd miljö 
och säker strålmiljö bedöms inte föreligga. 
Konsekvensen bedöms som obetydlig. 

Miljökvalitetsnormer 

 

Användandet av kreosotimpregnerade trästolpar 
bedöms inte påverka MKN för vattenkvalitet. Ansökt 
verksamhet med föreslagna hänsynsåtgärder bedöms 
därmed inte heller påverka möjligheterna att uppnå 
MKN för berörda vattenförekomster. Konsekvensen 
bedöms som obetydlig. 

Naturmiljö 

 

Någon större påverkan på berörda naturmiljöintressen 
bedöms inte ske eftersom sökt alternativ har funnits på 
platsen under lång tid vilket bidragit till att omgivande 
naturmiljöintressen anpassats till ledningen under 
denna tid. Konsekvensen bedöms som liten negativ. 
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Fåglar 

 

De rödlistade fåglar som rapporterats i ledningens 
närområde bedöms påverkas måttligt av befintlig 
kraftledning. Det finns inga skyddsklassade häckande 
fågelarter omfattade av sekretess i ledningens 
närområde, inte heller några arter fridlysta enligt 
Artskyddsförordningen. Konsekvensen bedöms som 
liten negativ. 

Övriga skyddsvärda 

arter 

 

Ledningsgatan bidrar till att tillföra värdefulla biotoper 
för flora, t.ex. skogsklockan, och fauna. Konsekvensen 
bedöms som positiv. 

Kulturmiljö 

 

Befintlig kraftledning berör en väldigt liten del av Vena 
gruvfält, som är ett riksintresse för kulturmiljövård. Inga 
fornminnen berörs direkt av befintlig kraftledning, det 
närmaste ligger 46 m bort. Konsekvensen bedöms 
som obetydlig. 

Landskapsbild 

 

Då stolparna är förhållandevis låga (7-20 m) bedöms 
påverkan som mindre omfattande samt avgränsad till 
lokal nivå. På ett längre avstånd utmärker sig inte 
ledningen i landskapsbilden. Konsekvensen bedöms 
som liten negativ. 

Friluftsliv 

 

Påverkan på friluftslivet kommer enbart bestå av en 
visuell påverkan då ledningen i sig inte är något hinder 
för att utöva friluftsliv. Konsekvensen bedöms som 
obetydlig. 

Boendemiljö, hälsa och 

säkerhet 

 

Påverkan på människors hälsa till följ av magnetfält 
kring sökt alternativ bedöms som osannolikt. Ledningen 
utgör dock en visuell påverkan och kan orsaka oro för 
kringboende. Konsekvensen bedöms som liten 

negativ. 
Infrastruktur 

 

Sökt alternativ bedöms medföra en obetydlig 

konsekvens för infrastrukturen. 

 Sammanfattning 
Etableringen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och medför inte 
att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Sökt alternativ utgör inte heller något hinder 
för möjligheterna att nå uppsatta nationella miljömål. Inom ett område kommer sökt verksamhet att 
medföra positiva konsekvenser för människor och miljö i jämförelse med nollalternativet. Inom vissa 
andra områden kan dock små negativa konsekvenser till följd av sökt verksamhet inte undvikas i 
jämförelse med nollalternativet. Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna vara små i 
relation till den positiva samhällsnyttan i form av säkrare och mer tillförlitligt elnät som den befintliga 
kraftledningen medför, vilket motiverar att etableringen bibehålls i nuvarande utformning.  
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