
LÄNSSTYRELSEN SAMRÅDSYTTRANDE 1(3)
Västmanlands län Dahlin Dnr

Samhällsbyggnadsenheten 2003-11-19 407-12518-03

Vattenfall Service Syd AB

162 87 Vällingby

Förnyelse av linjekoncession för 20 kV ledningarna ÄL392 S1 och ÄL395 S1
och ÄL144 i Sala och Västerås kommuner i Västmanlands län

Vattenfall har anhållit om samråd med Länsstyrelsen enligt 6 kap miljöbalken (MB). Läns-
styrelsen kommer även att fatta beslut huruvida ett bibehållande av ledningen kan antas
medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § MB.

Ledningen för vilken koncession söks berör Sala och Västerås kommuner i Västmanlands
län. Länsstyrelsen har samrått med Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen. Skogsvårdsstyrelsens
yttrande bifogas.

Länsstyrelsen vill upplysa om att enligt 6 kap 4 § MB ska den som ska bedriva en verk-
samhet tidigt samråda med Länsstyrelsen och de enskilda som antas bli särskilt berörda. Ef-
ter samrådet skall Länsstyrelsen besluta om verksamheten eller åtgärden kan medföra en
betydande miljöpåverkan. I detta ärende gör Länsstyrelsen ett undantag och tar beslutet
samtidigt som samrådet. Fortsättningsvis skall samråd ske med de enskilda som berörs och
Länsstyrelsen samtidigt och därefter skall beslut om betydande miljöpåverkan begäras hos
Länsstyrelsen.

Naturvård
Av MKB.n bör framgå, både på karta och i text, att ledningen berör naturvårdsområdena
1981:64 Lillån vid Lågbo, klass III samt 1980:19 område vid Hallsta klass III i Västerås
kommun. Även område Hallsta 1980073 som finns med i Ängs- och hagmarksinventering-
en berörs av ledningen, vilken varken redovisas på karta eller i text i MKB:n.

Länsstyrelsen anser att det i MKB:n bör tilläggas "Vid verksamheter eller åtgärder som kan
medföra skada på naturmiljön skall anmälan för samråd göras hos Länsstyrelsen (12 kap
6 § MB)" 

Kraftledningen berör några åar och bäckar. Dessa kan omfattas av strandskydd enligt 7 kap
13 § MB. Kommunen prövar frågan om dispens från strandskyddet.

Postadress

721 86 VÄSTERÅS

Besöksadress

V. Ringvägen 1

Telefon

021-19 50 00

Telefax E-mail

021-19 52 90 lansstyrelsen@u.ist.se



LÄNSSTYRELSEN
Västmanlands län

SAMRÅDSYTTRANDE 2(3)
Datum

2003-11-19

Kulturmiljö
Kulturmiljövårdens viktigaste intresseområden är:
1. Riksintressen för kulturmiljövården
2. Kulturiiiinnesvårdsområden
3. Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden
4. Fornlämningar

Dnr

407-12518-03

I MKB:n redovisas riksintressen, kulturmiljö, länsintresse och bevarandeprogrammet för
odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Kulturmiljö, länsintresse bör redovisas
med dess rätta namn, d v s kulturmiljövårdsprogram. Eftersom ledningen redan finns behö-
ver inte fornlämningar medtas.

Länsstyrelsen anser att det även bör framgå av kartbilaga C att Hallsta by berörs av led-
ningen. Hallsta by är byggnadsminne och är utpekat i kulturminnesvårdsprogrammet.

När det gäller förnyad koncession för befintliga kraftledningar finns från kulturmiljösyn-
punkt i allmänhet ingen erinran. Det väsentliga är att förhindra skada t ex vid arbete i led-
ningsområdet. Vid reparationsarbeten och förändringar av ledningen skall samråd ske med
Länsstyrelsen om fornlämning eller annat intresseområde för kulturmiljövården berörs eller
finns i närheten. Information om kända fornlämningar och övriga intresseområden kan er-
hållas från Länsstyrelsens kulturmiljöenhet.

Gällande planer
I Sala kommun berör ledningen två byggnadsplaner antagna 1958-06-10 resp. 1962-02-12.
Dessa gäller som detaljplan enligt 17 kap 4 § plan- och bygglagen. Ledningen berör även
tre detaljplaner antagna 1973-05-18, 1979-05-16 resp. 1988-04-28. Byggnadsplanerna an-
ger att marken inte far bebyggas för området ledningen berör och detaljplanen antagen
1973-05-18 anger park eller plantering för området ledningen berör. Kraftledningen fanns
vid upprättande av planerna. Detaljplanerna antagna 1979-05-16 och 1988-04-28 ger stöd
för kraftledningen genom att planbestämmelsen kraftledning anges där ledningen går.

I Västerås kommun berörs inga detaljplanelagda områden av ledningen.

Övrigt
Västerås stad har i samband med sitt yttrande om betydande miljöpåverkan angivit att de
förutsätts att hänsynsreglerna i miljöbalken beaktas med hänseende på elektromagnetiska
fält gentemot bostäder längs ledningen i Västerås kommun. En bostad, Romfartuna-Igelsta
1:11 ligger 19 m från ledningen. Där bör åtgärder sannolikt vidtagas för att minska de elek-
tromagnetiska fälten gentemot bostaden. Eventuellt bör markkabel anläggas här förbi bo-
staden.



LÄNSSTYRELSEN
Västmanlands län

SAMRÅDSYTTRANDE 3(3)
Datum Dnr

2003-11-19 407-12518-03

I den slutliga handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade även
, kulturmiljöenheten och , miljöenheten deltagit.

Bilaga: 
Kopia av Skogsvårdsstyrelsens yttrande

Kopia till: 
Skogsvårdsstyrelsen Mälardalen
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, Västerås stad



Skogsvårdsstyrelsen
MÄLARDALEN
Västerås distrikt

Tfn  
Mobil 
E-post @svsmd.svo.se
Fax 2

Datum
2003-11-10

Diarienr

Länsstyrelsen / Västmanlands län
Samhällsbyggnådsenheten

721 86 Västerås

LÄNSSTYRELSEN
i ► Liän

2003 -11- 1 1
Samråd angående nätkoncession för linje

/Västerås kommun/

Dnr 407-12518-03

Inga kända nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden inom
linjeområdet.

Konstateras att några fornlämningar berörs och att kulturlämningar som
påträffats vid Skogsvårdsstyrelsens inventering inom projektet Skog &
Historia finns inom linjeområdet.

./. Karta bifogas

Med vänlig hälsning

Distriktschef

Dokument3
Postadress
Anghammargatan 16
721 33 Västerås

Besöksadress
Anghammargatan 16

Telefon
021 - 30 43 30
Fax
021 - 30 15 32

E-post
vasteras.distrikt@svsmd.svo.se
www.svo.se

Postgiro Organisationsnr
73 92-4 202200-0026



Skogsvårdsstyrelsen
MÄLARDALEN

Sala distrikt

Trn
Mobil
Fax 0224 - 566 87

M:\Data\Samråd linjekocession.doc

Datum
2003-11-11

Diarienr

Länsstyrelsen Västmanland
S amhäl lsbyggnadsenheten

721 86 Västerås

Samråd angående nätkoncession för linje

Sala kommun

Dnr 407-12518-03

LÄNSSTYRELSEN
i U-Län

2003 -11- 1 2

Inga kända nyckelbiotoper eller områden med höga naturvärden
finns inom linjeområdet.

lig hälsnin

Distriktsche

Postadress Besöksadress
Snickargatan 2 Snickargatan 2
733 38 Sala

Telefon
0224 - 138 19
Fax
0224 - 138 19

E-post
sala.distrikt@svsmd.svo.se
www.svo.se

Postgiro
73 92-4

Organisationsnr
202200-0026



SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTNINGEN

2003-07-09 Dnr SBF 80/2003

Vattenfall Service Syd AB

171 96 SOLNA

Yttrande över tidigt samråd inför  ansökan om förlängd koncession för befintlig
kraftledning ÄL392 från Sala till Grällsta och ÄL395 S1 från Sala till Kila
Norra. 

Bifogat översändes kopia av tjänsteskrivelse till Sala kommunstyrelse med
förslag till beslut om Sala kommuns yttrande över rubricerade remiss.

Med vänlig hälsning
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
iljö- och utvecklingsenh

markchef

SALA KOMMUN Postadress Besöksadresser Telefon Telefax Postgiro
Org.nr Box 304 Stadshuset/ St. Torget 0224-550 00 Vx 0224-552 12/185 56 12 39 10-2

19-21 20 00-2098 733 25 SALA Fabriksgatan 12 0224-552 83



SAMHÄLLSBYGGNADS-
FÖRVALTN1NGEN

2003-07-09 Dnr SBF 80/2003

Kommunstyrelsen

Yttrande över tidigt samråd inför ansökan om förlängd koncession för
befintlig kraftledning ÄL392 från Sala till Grällsta och ÄL395 S1 från
Sala till Kila Norra.

Vattenfall Sveanät äger den kraftledning som går från Sala till Grällsta. Vatten-
fall Sveanät har meddelat att de avser att under 2003 ansöka hos Statens ener-
gimyndighet om koncessionsförlängning för att fortsätta att använda kraftled-
ningen ÄL392 och kraftledningen ÄL 395 51.

Kommunen bereds tillfälle att yttra sig i egenskap av ägare till följande fastig-
heter i ledningssträckningen för ÄL392:

Kommunen bereds tillfälle att yttra sig i egenskap av ägare till följande fastig-
heter i ledningssträckningen för ÄL395 S 1:

  
 

Båda kraftledningarna berör Hammarhagenområdet, som enligt det antagna
bostadsförsörjningsprogrammet ska planläggas för bostadsbebyggelse. Gene-
rellt har kommunen en önskan att kraftledningarna kabelförläggs i anslutning
till planerad och befintlig bostadsbebyggelse.

Vid samråd med kommunens energibolag, Sala Heby Energi AB, konstaterar
SHE att här berörda kraftledningar ingår i regionnätet och det därför inte är
aktuellt för SHE att yrka på att få övertaga koncessionen för dessa kraftled-
ningar.

Med anledning av det ovan sagda föreslås kommunstyrelsen besluta

Att upplysa Vattenfall Sveanät att kommunen överväger att så som villkor för
tillstyrkande av Vattenfall Sveanät fortsatta koncession för ledningen i befintlig
sträckning över kommunens fastigheter kräva att ledningen/arna kabelförläggs
i anslutning till befintlig och planerad bebyggelse.

SA HÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNTNGEN
ljö- och utvecklingsenh = •. u ark

markchef



Datum Ert datum Vår beteckning

2003-05-26 2003-04-29 BRÖ 03-1124/SA30

Vattenfall Service Syd AB
Att:
171 96 SOLNA

Tidigt samråd inför ansökan om förlängd koncession för
befintlig kraftledning ÄL392 S1

Ovan nämnda samråd inför ansökan om förlängd koncession har
inkommit till Banverket för samråd. Vi har ingenting att erinra mot
att koncessionen förlängs.

Med vänlig hälsning

Stf sektionschef

`►~~ BANVERKET

Östra banregionen
Sektionen för strategisk
planering
Box 1070
SE-172 22 Sundbyberg
Besöksadress:
Rosengatan 8

Telefon 08-762 20 20
Telefax
www.banverket.se

Handläggare:
 

Tel. 
@ b a nv e rk e t. s e



Datum Ert datum Vår beteckning ► BANVERKET
2003-05-26 2003-04-29 BRÖ 03-1125/SA30

Vattenfall Service Syd AB
Att:
171 96 SOLNA

Tidigt samråd inför ansökan om förlängd koncession för
befintlig kraftledning ÄL144

Ovan nämnda samråd inför ansökan om förlängd koncession har
inkommit till Banverket för samråd. Vi har ingenting att erinra mot
att koncessionen förlängs.

Med vänlig hälsning

Stf sektionschef

Östra banregionen
Sektionen för strategisk
planering
Box 1070
SE-172 22 Sundbyberg
Besöksadress:
Rosengatan 8

Telefon 08-762 20 20
Telefax
www.banverket.se

Handläggare:

Tel. 
@banverket.se



Westinghouse Proprietary Class 2

Westinghouse
Vattenfall Service Syd AB

Englundavägen 13
171 96 SOLNA

Sida
Er ref

Vår ref
Ordernr

Vår handläggare
Avd

Telefon
e-post

Westinghouse Atom AB
SE-721 63 Västerås
Sweden

1 (1)

BC 03-005

Underhåll

Datum 2003-05-26

Synpunkter på koncessionsförlängning avseende kraftledning ÄL145

Med anledning av ert brev daterat den 29 april 2003 framförs härmed våra synpunkter på
den aviserade ansökan om förlängd koncession för befintlig kraftledning ÄL145 från
Finnslätten till Tillberga.

Befintlig luftledning och kabel är förlagda på Westinghouse Atoms fabriksområde
(fastighet). För närvarande utgör de inget större hinder för vår verksamhet. På sikt finns
dock planer på att expandera verksamheten vilket kan innebära att det område som idag
ej är tillgängligt pga luftledning eller kabel kan behöva utnyttjas. En ledningsdragning
utanför vårt fabriksområde vore därför önskvärd.

Om ni önskar ytterligare information är ni välkommen att kontakta  på
telefonnr  eller undertecknad på telefonnr .

Med vänlig hälsning

Westinghouse Atom AB

European Fuel Business
Tillverkningsteknik

Telephone Telefax
+46 21 34 70 00 +46 21 18 94 71

Corporate Identity No.
556070-6359

Bankgiro Web site:
373-1189 www.westinghousecom

A BNFL Group company



Bilaga E

LÄNSSTYRELSEN S A. MRADSYTTRANl.)G 1t2)
iTäsuttrutfands län ,,.,:.... I ,.,

Santhäll sbyggnadsenheten 2003- I 1-19 407-12519-03

Vattentall Service Syd :\l3

162 87 Vällinghy

Förnyelse av linjekoncession för 20 kV ledningarna ÄL392 S5 och ÄL392 S4 i
Sala kommun, Västmanlands län

Vattenfall har anhållit om sannråd med Länsstyrelsen enligt 6 kap miljöbalken (MB). Läns-
styrelsen kommer även att )åtta beslut huruvida ett bibehållande av ledningen kan antas
medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4 § MB.

Ledningen lir vilken koncession söks berör Sala kommun i Västmanlands län. Länsstyrel-
sen har samrätt med Skogsvardsstyrelsen Mälardalen. ;kogsvårdsstyrelsens yttrande. bifo-
gas.

Länsstyrelsen vill upplysa om au enligt 6 kap 4 § MB ska den som ska bedriva en verk-
samhet tidigt samråda med Länsstyrelsen och de enskilda som antas bli särskilt berörda. iL =
ter samrådet skall Länsstyrelsen besluta om verksamheten eller ritgärden kan medföra en
betydande miljöpåverkan. 1 detta ärende gör Länsstyrelsen cu undantag och tar beslutet
samtidigt som samrådet. Fortsättningsvis skall samrad ske med de en klilo soul berörs och
Länsstyrelsen samtidigt och därefter skall beslut om betydande miljöpåverkan begäras has
Länsstyrelsen,

Naturvärd
Länsstyrelsen anser att det i MKB:n bör tilläggas "Vid verksamheter eller ritgärder som kan
medföra skada pa naturmiljön skall anmälan för samråd t:iiras hus Länsstyrelsen (12 kap
6 § MB) ".

Kraftledningen berör ett natal häckar. Dessa kan omfattas av strandskydd enligt 7 kap 13 §
MB. Kommunen prövar frågan om dispens Iran strandskyddet.

kulturmiljö
I ~Il<Fi:n redovisas:
1. Riksintresse tir kulturmilji.ivärd
2. KulUunnainnt;sv:lydsonxr.åden
3. Bevarandeprogram för odlingslandskapets natur- och kulturmiljiivärde:n
4. Vissa fornlämningar

Kartbilaga A i MKB:n redovisar vissa fornlämningar. men I.änsstyrelscn anser att det bör
framgå att del Itr ett urval som redovisas och inte alla kända fornlämningar inom ornrndet.

När det gäller förnyad koncession för befintliga kratiledningar trotts tran kulturmiljiisyn-
punkt i allmänhet ingen erinran. Det väsentliga är au förhindra skada I es vid arbete i led-
nirigsomrridet, Vid reparationsarbeten och förändringar av ledningen skull s.unräd ske nted

Pastadls:4 Ilo .'ksndiev

721 86 vAsrrrRAs V Ringv3gen 1 02I-19 50 00 021-19 52 90 IElnsstyrt`ISetIQu Isl sP,



Bilaga E

;44 LÄNSSTYRELSEN sr~AARt~DSYTTR~1Nf?r .2t 2)
Västmanlands län Mina.

2003-11-19 407-12519-03

I 'ift;sivrelsenom icirniamning eller annat intresseområde for kultunnil,jövarden her3rs eller
finns i närheten.

( ällantic planer
Ledningen berör inga deta1iplanelugda ~Men.

I den slutlig handläggningen av detta ärende har förutom undertecknade även
, kulturmil.jiicnheten och . miljöenheten deltagit.

Kopia tikog5v;irdsstyreisens yttrande

Kopia till;
tikogsvrtrdsstyrelsen Mälardalen
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Bilaga E

*Skogsvårdsstyrelsen Objekt med naturvärden
Utsknft5datum

2003-II-II

Fastighet Inventerare

Län Kommun Församling Distrikt Ekonomisk karta Nr

19 81 0? 09 12G Of 05

Objekt Biotoptyp
SV GIJVEN Barrsumpskog

Inventeringsdaturn

1995-04-25

LAM

Areal

0,7

Beskrivning och allmän bedömning
Gransumpskog med överlag yngre något skiktade granar och glasbjörkar samt inom vissa delar mer tall av
klena dimensioner. Skogen invid är ca 115 år och skuggar kärret. Enstaka stubbar och klenare högstubbar
av främst björk finns, men död ved är ännu en bristvara på lokalen. Skiktningen och blöthettn i kärret
motiverar att lokalen bör littnnas och iilr utvecklas till en nyckelbiotop. Inga särskilda arter påträffades vid
besöket.

Mark each his tearia

Ago;lag 4nr1ei, % Kelolle

Produktiv skogsmark 100 ÖST-materialet
IR.E-bilder

SinnalartAr nr.h rr'iriliatarin artrr

In' • åvenskr rtun)n d++ - F,;.-nskr)rli};t rwtnrn Frrkvetu
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