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SAMMANFATTNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ansöker om ny nätkoncession för linje (tillstånd) för befintliga
markkablar i Bolmängens industriområde i Flens kommun, Södermanlands län.
Befintliga markkablar har en konstruktionsspänning på 52 kV och nominell spänning 45 kV. Kablarna anlades
år 2010 och sträcker sig cirka 0,8-1 km längs Bolmängsgatan och Orrögatan i centrala Flen. Ledningarna
utgör en viktig del av kraftöverföringen i Flens kommun och överför el inom ett stort område till underliggande
nät. Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i området.
Ett undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen i Södermanlands län, Flens kommun, enskilda
fastighetsägare och övrigt enskilda berörda. Länsstyrelsen beslutade den 19 oktober 2018 att verksamheten
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. En liten miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram
enligt 6 kap. 26 § miljöbalken (1998:808) (MB). Miljökonsekvensbeskrivning innehåller de upplysningar som
krävs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekterna som ledningarna kan förväntas ge samt utgör ett
underlag för att göra en samlad bedömning av verksamhetens miljöpåverkan.
Miljökonsekvenserna för kraftledningarna har bedömts utifrån aspekterna: samhällsnytta, markanvändning
och planer, förorenade områden, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv och rekreation, landskapsbild, boendemiljö
och elektromagnetiska fält.
Ansökt verksamhet bedöms medföra en positiv samhällsnytta med hänsyn till att säkerställa en trygg
elöverföring i området. Gällande aspekterna markanvändning, planer och förorenade områden bedöms
ledningarna medföra en liten negativ konsekvens. Aspekterna naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, rekreation,
landskapsbild, boendemiljö och elektromagnetiska fält bedöms medföra en obetydlig konsekvens.
Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna vara små i relation till den positiva samhällsnytta i form
av säkrare och tillförlitligt elnät som de befintliga kraftledningar medför, vilket motiverar att etableringen
bibehålls i nuvarande utformning.
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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 Tabell 2 nedan redogörs för
genomförda avgränsningar.
Tabell 2. Avgränsningar i denna mi jöbedömning
Avgränsning i sak

Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen i Bolmängens industriområde, se vidare kapitel 3.
Omfattar en cirka 0,8- 1 km lång befintlig markkabel.

Avgränsning i tid

Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen av kraftledningen till avslutad drift och nedmontering av
markkabel.

Avgränsning i rum

Den geografiska avgränsningen varierar beroende på vi ken aspekt som påverkas. Den geografiska
avgränsningen anges således för varje enskild aspekt i kapitel 5.

1.5.1 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.
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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 (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. MB om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram.
En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar
mark- och miljödomstolen frågan. Se figur 2 för flödesschema över processen.

Figur 2. Tillståndsprocessen
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2.1 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig
om två befintliga ledningar finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.
För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller
dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap.
MB. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Genomförda samråd
Undersökningssamråd avseende den planerade verksamheten genomfördes under perioden 11 september –
8 oktober 2018. Samrådsunderlaget tillsammans med en inbjudan till skriftligt samråd skickades den 11
september till Flens kommun och Länsstyrelsen i Södermanland. Samtliga lagfarna, taxerade fastighetsägare
och delägare i samfälligheter fick via brev en inbjudan till skriftligt samråd med en hänvisning till att
samrådsunderlaget var tillgängligt för att hämta på Sökandens hemsida. I inbjudan uppmanades de inbjudna
att skicka vidare informationen till eventuella hyresgäster eller arrendatorer.
Under samrådet inkom yttrande från Länsstyrelsen i Södermanlands län, Flens kommun, enskild berörd och
Flens kommunfastigheter. Länsstyrelsen meddelade i sitt yttrande att ledningarna angränsar till flertalet objekt
som kan ha förorenat marken. I övrigt hade resterande inget att erinra.
Fullständig samrådsredogörelse och inkomna yttranden i sin helhet redovisas i bilaga 2.
Länsstyrelsen i Södermanlands län beslutade den 19 oktober 2018 att verksamheten inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.

Liten miljökonsekvensbeskrivning – Bolmängens industriområde
11

2019-01-02
2013-101961-0008

3 UTFORMNING OCH LOKALISERING
Kapitlet ger en generell beskrivning av den teknik som är aktuell för sträckningen.

3.1 Teknisk beskrivning
3.1.1 Sökanden
Ägare:

Vattenfall Eldistribution AB

Org. Nr:

556417-0800

Adress:

169 92 Stockholm

3.1.2 Teknisk specifikation
Tabell 4. Teknisk specif kation
Ledningssträcka

Bolmängens industriområde

Ledningslittera

ML129 och ML121

Ledningstyp

3x1x630/35

Huvudsaklig stolptyp

N/A (markkabel)

Konstruktionsspänning

52 kV

Nominell spänning

45 kV

Ledningarna berör

Ledningarna är lokaliserade längst med Bolmängsgatan och Orrögatan samt korsar väg 681, Norra
Kungsgatan. Ledningarna går delvis parallellt med en 10 kV ledning och korsar en 0,4 kV ledning, båda ägs
av Vattenfall Eldistribution AB.

3.2 Befintlig ledning
3.2.1

Sträckning

Befintliga markkablar som ansökan om nätkoncession avser är lokaliserade i Bolmängens industriområde i
Flen och omfattar en sträckning på cirka 0,8-1 kilometer.
Startpunkten för ledningarna är under ett mindre skogsområde. Därifrån går de i sydostlig riktning parallellt
längs Bolmängsgatan och Orrögatan (väg 673) och korsar slutligen väg 681 med avslut under en kommunägd
byggnad (figur 1). Större delen av ledningarna sträcker sig under industrimark, allmänna vägar, handel och
kontorsverksamhet.
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3.2.2 Utformning av markkabel
Befintliga markkablar är parallellgående. De marklades år 2010 och bestod tidigare av luftledningar.
Ledningarna har en nominell spänning på 45 kV och en konstruktionsspänning på 52 kV.

3.2.3 Markbehov och underhåll
Markkablarna har ett kabelförband per kabel, där schaktdjupet uppgår till ca 1 meter, schaktbredden till ca 2
meter i marknivå och är ca 1 meter i bottenbredd. Se figur 3 nedan för genomskärande principskiss över en
kabelgravens utformning.

Figur 3. Principskiss på genomskärning av kabelgrav.

Vid normal drift krävs generellt inget underhåll. Om grävning krävs vid t.ex. underhållsarbete eller felsök krävs
generellt ett cirka 5-10 brett arbetsområde. För markkabel utförs grävning normalt med konventionell
utrustning som grävmaskiner etc. Efter återfyllning återställs marken.

3.2.4 Avveckling och rivningsarbeten
Om behovet av markkablarna upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och grävas upp. Inför
uppgrävning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande:
•
•
•
•

Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar samt eventuella
återställningsåtgärder.
En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar
på platsen.
En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.
Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående
intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta kapitel beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis pågående markanvändning och planer,
potentiellt förorenade områden, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv och boendemiljö.

4.1 Samhällsnytta
Sökt alternativ medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Som tidigare
nämnts är ledningarna viktiga för områdets elförsörjning.

2013-101961-0008

4.2 Markanvändning och planer
Kraftledningarna är lokaliserade till ett tätortsområde där mark upplåts av industri, bostäder, allmänna vägar,
park, mindre skogsområde, handel och kontorsverksamhet.
En ny översiktsplan för Flens kommun är beräknad att antas hösten 2018, fram till dess gäller den
översiktsplan som antogs 20071. Enligt gällande översiktsplan fokuserar kommunen på ökad
befolkningstillväxt, ökad kvalité i boendet, skapa förutsättning för positiv utveckling i näringslivet och öka
antalet arbetsplatser2.
Ledningarna berör tre detaljplaner;
•

Kvarteret Bolmängen antagen 2002, FL222. Ledningarna är utmärkta i detaljplanekartan och planen i
området där ledningarna sträcker sig är avsedd för elöverföringsändamål. Enligt planbestämmelserna
skall ledningsområdet omges av naturområden, småindustri, handel och kontor3. Detaljplanen ger
möjlighet till att utöka kvartersmarken inom området samt uppföra luftställverk 4.

•

Orresta antagen 2011, FL239. Ledningarna är utmärkta i detaljplanekartan. Enligt
planbestämmelserna skall ledningen omges av handel, kontor, tekniska anläggningar, nätstation för el
samt plantering5. Detaljplanen ger möjlighet till att ett nytt kvarter bildas, inklusive en ny fastighet för
det området som omfattas av kvartersmark för handel och kontor.6

•

Orröområdet antagen 1967, FL92. Ledningarna är utmärkta i detaljplanekartan och planen i området
där ledningarna sträcker sig är avsedd för elöverföringsändamål. Enligt planbestämmelserna skall
ledningsområdet omges av område för bostadsändamål, park/plantering och allmänt ändamål7.

I aktuellt verksamhetsområde finns inga miljökvalitetsnormer (MKN) som kan komma att påverkas8.

1

Flens kommun. Översiktsplanering.
Flens kommun. Översiktsplan 2017.
Flens kommun. Plankarta med bestämmelser kvarteret Bolmängen.
4
Flens kommun. Genomförandebeskrivning deta jplan kvarteret Bolmängen.
5
Flens kommun. Plankarta med bestämmelser Orresta.
6
Flens kommun. Genomförandebeskrivning deta jplan Orresta. .
7
Flens kommun. Detaljplan Orröområdet.
8
Vatteninformationssystem Sverige. Vattenkartan.
2
3
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4.8.1 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer t.ex. 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.
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 d.v.s. 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.
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.

4.8.2 Magnetsfältsberäkning
Magnetfältsberäkningar har utförts utmed ledningssträckan, med uppmätta strömmar under en tvåårsperiod,
2016-08-11 t.o.m. 2018-08-11. Beräkningarna baseras på medelströmmar och magnetfälten kan därmed
komma att förändras i framtiden. Samtliga magnetfältsvärden är beräknade på höjden 1,5 meter ovan mark.
Beräkningarna redovisar aktuella kraftledningar ML121 och ML129 samt två närliggande ledningar MT1211
och H214, båda ägs av Sökanden, se figur 7. Grön kurva avser det resulterande fältet från samtliga ledningar
på sträckningen, d.v.s. ML121, ML129 och MT1211-H214. Den röda respektive blåa kurvan (ML121 och
ML129) representerar de aktuella markkablarna som ansökan avser.
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Figur 7. Redovisning av magnetfältsberäkningar under 2016-08-11 t.o.m. 2018-08-11. Y-axeln visar magnetfält, x-axeln anger avstånd
från ledningarnas mitt. Positiva x-värden visar magnetfältets utbredning åt sydväst, d.v.s. motsatt sida av bostadshusens lokalisering.

Beräkningarna visar att i markkablarnas mittpunkt uppgår magnetfältet till 0,65 µT. Därifrån minskar
magnetfältet drastiskt. På ett avstånd om 5 meter från ledningarnas mittpunkt, på vardera sida, är
magnetfältet 0,4 µT. Magnetfältet vid närmsta bostadshus, 30 meter från ledningarna, uppgår till mindre än
0,01 µT, se figur 7.
Vid ett nollalternativ, d.v.s. om de aktuella kraftledningarna ML121 och ML 129 grävs upp, skulle magnetfältet
i markkablarnas mittpunkt uppgå till 0,17 µT (figur 8). Vid ett nollalternativ skulle magnetfältet vid närmsta
bostadshus uppgå till mindre än 0,01 µT, se figur 8.

Figur 8. Redovisning av nollalternativet, d.v.s. utan de aktuella markkablarna ML121 och ML129. Y-axeln visar magnetfält, x-axeln anger
avstånd från ledningarnas mittpunkt. Positiva x-värden visar magnetfältets utbredning åt sydväst, d.v.s. motsatt sida av bostadshusens
lokalisering.
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I tabell 7 i avsnitt 5.1.10 redovisas genomförda konsekvensbedömningar för respektive aspekter för sökt
verksamhet.

Bedömningen av verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ. Den utgår 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 även
avsnitt 1.5 Metod för miljöbedömning.
Kraftledningar medför påverkan på människors hälsa och omgivande miljö inom och i anslutning till dess
sträckning, och de konsekvenser som sökt alternativ ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de
lokala förutsättningarna som beskrivs i kapitel 4.

5.1 Bedömd miljöpåverkan och hänsynsåtgärder
5.1.1 Samhällsnytta
Ledningarna bidrar till ett säkert och tillförlitligt elnät och avseende aspekten samhällsnytta bedöms
konsekvensen medföra en positiv konsekvens för samhällsnyttan.

5.1.2 Markanvändning och planer
Markkablarna som är lokaliserade inom ett tätortsområde står inte strid med gällande översiktsplan och ligger
i linje med förekommande detaljplaner. Ledningsdragningarna påverkar heller inte verksamheter som bedrivs i
området. Ingen ny mark kommer att tas i anspråk men med hänsyn till att eventuellt underhållsarbete kan
resultera i ett brett arbetsområde bedöms konsekvensen avseende aspekten markanvändning och planer
medföra en liten negativ konsekvens.

5.1.3 Förorenade områden
Med anledning av att två potentiellt förorenade områden har identifierats i nära anslutning till markkablarna,
skulle drift- och underhållsarbete kunna påverka de förorenade områdena. Vid drift- och underhållsarbete är
det därför viktigt att veta var dessa områden är lokaliserade, för att i möjligaste mån undvika eventuellt
schaktarbete. Således bedöms konsekvensen avseende aspekten förorenade områden medföra en liten
negativ konsekvens.

5.1.4 Naturmiljö
Ledningarna bedöms ligga på ett så stort avstånd från förekommande sumpskogar att ingen påverkan
kommer att ske. Det förekommer heller ingen skyddad naturmiljö i närheten av ledningarna. Således bedöms
verksamheten ge upphov till en obetydlig konsekvens avseende aspekten naturmiljö.

5.1.5 Kulturmiljö
Inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska lämningar finns inom 100 meter från ledningsdragningarna och
i övrigt förekommer inga skyddade kulturmiljövärden i ledningsdragningarnas närhet. Därmed bedöms
verksamheten medföra en obetydlig konsekvens avseende aspekten kulturmiljö.

5.1.6 Friluftsliv och rekreation
Med anledning av att markkablarna inte är lokaliserade i nära anslutning till områden av särskilt värde för
friluftsliv och att ledningsdragningarna inte utgör något hinder för att utöva friluftsliv eller rekreation i området,
bedöms verksamheten medföra en obetydlig konsekvens avseende aspekten friluftsliv och rekreation.
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