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2 MYNDIGHETER 

2.1 Länsstyrelse och kommun 
Samrådet med myndigheter inleddes genom informationsmöten med Katrineholm och Flens 
kommuner den 19 mars 2020 samt med Länsstyrelsen den 2 april 2020 (Bilaga 1). Den 18 februari 
2021 skickades inbjudan till skriftligt samråd (Bilaga 2) inklusive samrådsunderlag (Bilaga 3) till 
Länsstyrelsen i Södermanlands län och Katrineholms kommun.  

Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan 
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för 
samrådssynpunkter var den 26 mars 2021.  

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter 
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 24 mars 2021 och redovisas i helhet i Bilaga 4.  

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

Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer 

Länsstyrelsen förordar sträckningsalternativ A, främst 
eftersom alternativet i högre grad ansluter till befintlig 
ledningsinfrastruktur. 

Länsstyrelsen har tagit del av Trafikverkets yttrande och 
Länsstyrelsen förutsätter att en aktiv dialog förs med 
Trafikverkets i den fortsatta planeringsprocessen. 

Det framgår inte av underlaget om och var ledningen 
kommer att avvika i höjd och utformning jämfört med 
befintliga ledningar. Detta behöver beskrivas i MKB och 
Länsstyrelsen ser gärna att beskrivningar av intrång i 
känsligare landskapsavsnitt illustreras med fotomontage. 

Länsstyrelsen bedömer att samrådsunderlaget är komplett 
avseende kända, skyddsvärda naturmiljövärden i den 
planerade ledningens närområde. En strandnära nyckel-
biotop sydost om utredningsområdet vid Hedenlunda 
saknas dock i samrådsunderlaget. Länsstyrelsen utgår ifrån 
att detta område inte berörs då sträckning B inte förordas. 
Länsstyrelsen ser positivt på att en naturvärdesinventering 
med tillhörande fågelinventering kommer att genomföras 
längs den planerade ledningen. Länsstyrelsen delar 
bedömningen i samrådsunderlaget att åtgärdens påverkan 
på identifierade naturmiljövärdena behöver beskrivas i 
kommande MKB. Länsstyrelsen ser ur naturmiljösynpunkt 
positivt på att det förordade sträckningsalternativet A i hög 
grad följer befintlig ledning. 

Noterat 
 

 
Noterat, dialog förs och kommer att 
fortsätta föras med Trafikverket efter 
behov. 

Detaljprojektering av ledningen har 
ännu inte påbörjats, varför stolp-
placering och ledningsprofil saknas. 
Därmed går det inte att exakt avgöra 
stolparnas höjd. I kommande MKB 
kommer Sökanden att beskriva 
landskapsbildspåverkan och så långt 
möjligt redogöra för avsnitt där 
ledningens höjd avviker från befintlig 
ledningshöjd. Sökanden kommer att 
ha en dialog med Länsstyrelsen för 
att identifiera eventuella känsliga 
landskapsavsnitt där fotomontage 
kan behövas för att illustrera hur 
landskapsbilden påverkas. 

Noterat. Nyckelbiotopen i fråga 
berörs ej. 
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Länsstyrelsen noterar att sökanden har beaktat det krav på 
arkeologisk utredning som sedan tidigare har ställts av 
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen påminner om att minst hela 
området som det söks ledningsrätt på ska ingå i 
utredningen.  

Länsstyrelsen konstaterar att Fimtaån och Flodaån-
Ramstån inte har god ekologisk status utan måttlig status 
på grund av övergödning och fysisk påverkan. Den 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen behöver 
redogöra för om ledningsdragningen med tillhörande 
markarbeten riskerar att försämra MKN för vatten, eller 
försvåra möjligheten att nå god ekologisk status. 

På den aktuella ledningssträckan saknas objekt i Läns-
styrelsens databas över förorenade områden. Däremot så 
anser Länsstyrelsen att provtagning bör ske vid befintliga 
transformatorstationer och ställverk på den aktuella 
ledningssträckan. Orsaken är att det är sannolikt att marken 
kan ha förorenats av oljespill eller i samband med ev. 
olyckstillbud. Aktuella parametrar är olja, metaller, PCB och 
i de fall brandbekämpning förekommit även PFAS. 
Länsstyrelsen antar att kommande ansökan även kommer 
att redogöra markföroreningsaspekter vid en eventuell 
rivning av del av ledning BL2S1 som föranleds av 
ombyggnation. 

Förordad sträckning kommer att passera vattendrag och 
sankmarker varför Länsstyrelsen vill peka på att det kan 
finnas behov av att analysera eventuell påverkan på stolpar 
och dess fundament i avseende ras/skred/erosion utifrån ett 
klimatperspektiv. Länsstyrelsen noterar att underlaget 
saknar uppgift om anpassning av anläggningen till ett 
förändrat klimat. Översvämningar med efterföljande erosion 
är exempelvis en aspekt som kan behöva belysas.  

Länsstyrelsen upplyser om att berörda flygplatser kan 
behöva höras i ärendet. 

 

Noterat 
 

 
Noterat. Eventuella risker för 
påverkan på miljökvalitetsnormer för 
vatten kommer att beskrivas i 
kommande MKB. 
 
 
 
 
Aktuella ledningsåtgärder berör inte 
stationsområde. Planerade stations-
åtgärder omfattas inte av 
koncessionsärendet utan prövas i 
särskild ordning. Eventuella 
raseringsåtgärder på BL2S1 kommer 
att beskrivas i MKB och inbegripa 
föroreningsaspekter.  
 
 

 

Vederbörlig hänsyn till 
markförhållanden och ev. över-
svämningsrisker kommer att tas i 
samband med detaljprojektering för 
att säkerställa ledningens säkerhet. 
Frågan kommer även att belysas i 
MKB. 

 
Berörda flygplatser har tagit del av 
samrådet. 

2.1.2 Katrineholms kommuns synpunkter 
Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 25 mars 2021 och redovisas i helhet i Bilaga 5.  

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

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Katrineholms kommun anser att utbyggnaden av 
kraftledningsnätet på sträckan Speteby – Hedenlunda 

Noterat 

2
0
2
2
-
1
0
2
6
8
9
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
9
-
0
2



 

 
7 

Samrådsredogörelse Speteby- Hedenlunda 

är viktig för den fortsatta tillväxten av Katrineholms 
kommuns näringsliv och invånarantal. Vidare bedömer 
Katrineholms kommun alternativ A som det bättre 
alternativet. Alternativ B med ny sträckning bedöms 
medföra en större påverkan på landskapsbilden, då 
den går mera genom odlingslandskapet och närmare 
bebyggelse. 

Katrineholms kommun förordar att framtida kapacitets-
förbättringar genom planerad nyanläggning av 130 kV 
kraftledningar sker genom markförläggning där så är 
möjligt.  I samrådsunderlaget framför Sökanden ett 
flertal skäl varför en markförläggning medför större 
risker än traditionell trädsäkrad luftledning. 
Kommunen anser att en mera djupgående och 
långsiktig bedömning av teknikvalet behöver göras, 
där hänsyn till miljön, landskapsbild, långsiktig 
leveranssäkerhet, möjligheten till kapacitetsökning 
över tid, drift och underhållskostnader ingår.  

Kommunen anser också att möjligheten att samför-
lägga luftledningar, även kommande sådana, tas i 
beaktande i utredningen för att minska behovet av ny 
mark inom befintligt luftledningsstråk. Luftledningar 
bör endast nyanläggas i undantagsfall, och då bör 
ledningshöjden minimeras. Sambyggnation (flera 
ledningar i gemensam stolpkonstruktion) eller 
samlokalisering (parallellgång) av ledningar bör så 
långt möjligt ske för att minska driftstörningar, 
underhållskostnader och intrångseffekter i naturmiljön.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sökanden har i samrådsunderlaget 
översiktligt beskrivit motiven till det beslut 
som tagits gällande teknikval i regionnätet; 
dvs att kabel endast kan förordas på korta 
sträckor där luftledning inte är möjligt pga. 
brist på fysiskt utrymme, exempelvis i 
radiella stadsnät.  Detta för att upprätthålla 
ett säkert, tillförlitligt och effektivt elnät. I 
kommande MKB kommer sökanden att 
utveckla motiven till varför luftledning är 
den teknik som förordas i regionnätet. Se 
även Bilaga 13A för motivering av 
Sökandens teknikval. 

Vid nyanläggning av ledningar inom 
regionnätet förordar ledningsägaren, utom 
i vissa undantagsfall, luftledning som 
teknikval. 98.2% av befintligt regionnät är 
luftledning med trädsäkrade ledningsgator. 
Att kommunen yttrar sig kring att 
luftledningar i regionnätet endast bör 
nyanläggas vid undantagsfall anser 
Vattenfall Eldistribution inte tar hänsyn till 
det systemperspektiv som måste 
upprätthållas. Vattenfall Eldistribution 
förordar och utreder ett teknikval i 
samband med koncessionsansökningarna. 
Teknikvalet baseras på ett flertal noga 
avvägda parametrar, och det är slutligen 
Ei som beslutar om Vattenfall 
Eldistributions förordade teknikval. Se 
bilaga 13A för vidare resonemang kring 
teknikval. Sökanden har valt att förorda 
samlokalisering (parallellgång) med 
befintlig ledning. Sambyggnation kan 
endast ske i undantagsfall och på kortare 
sträckor. För att kunna sambygga 
ledningarna skulle befintlig ledning behöva 
tas ur drift en längre tid under 
byggnationsfasen. Detta skulle innebära 
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Särskild hänsyn ska tas vid utpekade naturområden, 
så att det samlade intrånget i natur- och kulturmiljön 
blir så liten som möjligt.  

Katrineholms kommun anser att projektet medför 
betydande miljöpåverkan och en fördjupad MKB bör 
tas fram. I denna bör särskilt utredas alternativa lägen 
för intrång som medför särskild påverkan på natur och 
kulturmiljö, möjlighet att markförlägga de delar som 
berör miljöer med särskilda värden. Metoder för 
utförande och hänsynstaganden enligt miljöbalken bör 
redogöras för.  

Placeringen och genomförandet har en mycket stor 
betydelse för möjligheten till framtida utveckling av 
landsbygden längs med sträckan. 

omfattande avbrott, vilket är förenat med 
en alltför hög risk till driftstörningar. En 
sambyggnation innebär också försvårade 
underhålls- och felavhjälpande åtgärder 
under driftskedet. 

Hänsynsåtgärder för att minimera 
påverkan på natur- och kulturmiljöobjekt 
kommer att beskrivas i MKB.  

Om Länsstyrelsen fattar beslut om att 
verksamheten inte kan antas innebära 
betydande miljöpåverkan kommer en liten 
MKB att bifogas koncessionsansökan. Jmf 
en MKB. 

Sökanden anser att en samlokalisering 
(parallellgång) med befintlig ledning, som i 
samrått alternativ, sammantaget innebär 
ett mindre markintrång genom att befintlig 
infrastruktur följs. Luftledningsutförande är 
generellt sökandes förordade teknikval för 
en regionnätsledning. Sökandens 
bedömning är att planerad verksamhet 
utgör ett obetydligt hinder för landsbygds-
utvecklingen i området. 

2.1.3 Flens kommuns synpunkter 
Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 31 mars 2021 och redovisas i helhet i Bilaga 5.  

Tabell 4. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande 

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Flens kommun anser att kartunderlaget i samråds-
handlingen är bristfälligt och att exakt lokalisering ej 
framgår. Kommunen önskar minsta möjliga påverkan 
på orörd mark, därmed ska ledning placeras i befintlig 
ledningsgata. I anslutning till Hedenlunda finns 
fritidsboende som berörs av luftledningen. Det är av 
vikt att minsta möjliga påverkan på fritidshusområdet 
skapas.   

Ny 130 kV kraftledning kommer innebära att bredare 
kraftledningsgata behövs. Enligt samrådshandlingen 
varierar bredd på utökad gata med cirka 25-65 meter. 
I handlingen nämns även ombyggnation av 
nätstationen i Hedenlunda. Likt kraftledningen är det 

Sökanden menar att kartunderlaget 
speglar den detaljnivå som projektet inför 
samrådet befinner sig i. Sidval i 
förhållande till befintlig ledning har 
exempelvis inte beslutats. Detta främst 
eftersom Sökanden ser samrådet som en 
avgörande del i utformningen av en 
koncessionsansökan och därigenom val 
av sträckning. Därför behövs den 
information som samrådsparterna 
tillhandahåller för att Sökanden ska kunna 
fatta informerade beslut. Exakt lokalisering 
av en ledning är generellt inte möjlig att 
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av stor vikt att en sådan ombyggnation görs genom 
minsta möjliga påverkan på orörd mark. Flens 
kommun vill framhålla vikten av strategisk planering 
av kraftledningar, där utredning kring alternativ till 
luftledning bör ingå. Flens kommun, med tillgänglig 
nätstation i Hedenlunda samt kommunens placering i 
centrala Sörmland ser en risk att vid ökad efterfrågan 
på elkraft få kraftledning i flera riktningar inom 
kommunen. Detta kan drabba bland annat boende, 
miljö och natur, lantbruk och besöksnäring negativt, 
därmed kan också Flens kommun på många sätt 
förlora i attraktivitet. 

redovisa förrän detaljprojektering 
genomförts, något som normalt görs först 
efter att Energimarknadsinspektionen 
fattat beslut om koncession. 

Sökanden kommer att sträva efter att 
minimera markintrånget och breddningen 
av ledningsgatan. Stationsåtgärder ingår 
inte i koncessionsärendet, men kommer 
att planeras med hänsyn till miljön. 
Sökanden ägnar stora resurser åt 
strategisk nätplanering och nätoptimering. 
Aktuell ledning är en del av den 
strategiska regionnätsplaneringen i 
Södermanland. 

 

2.2 Övriga myndigheter 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har även sänts till övriga myndigheter som 
kan tänkas beröras av verksamheten, se Bilaga 2 och 3. 

Inkomna synpunkter från myndigheter framgår av Tabell 5. Kompletta yttranden återfinns i Bilaga 6. 
Därutöver har Riksantikvarieämbetet inbjudits till samråd, men inte inkommit med yttrande. 

Tabell 5. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Myndighet Synpunkter Kommentarer 

Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra i 
rubricerat ärende. Flyghinderdata gällande 
höjd och placering ska lämnas in till LFV. 
Avseende hindermarkering hänvisas till 
Transportstyrelsens föreskrifter.  

Noterat. 
Flyghinder-
anmälan kommer 
att göras till LFV 
för stolpar som 
överskrider 20 m. 

Luftfartsverket LFV har i egenskap av sakägare för CNS-
utrustning inget att erinra mot något av 
dragningsalternativen för kraftledningen. 

I vårt remissvar har LFV inte analyserat 
konsekvenser för flygvägar till och från 
flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av 
flygplats kan riskera att bli påverkad. Berörda 
flygplatser skall därför alltid tillfrågas som 
sakägare om byggnadsverk över 20 m. 

Noterat 
 
 
 
Sökanden har 
samrått med 
berörda flygplatser. 
 

MSB MSB har inget att invända. Noterat 
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Naturvårdsverket Naturvårdsverket avstår att yttra sig i 
rubricerat ärende. 

- 

SGU SGU ger generellt i detta samrådsskede för 
infrastrukturprojekt inte ett platsspecifikt 
yttrande, utan hänvisar till SGU:s allmänna 
riktlinjer. 

Noterat 

Skogsstyrelsen Den planerade verksamheten berör inga 
formellt skyddade områden som Skogs-
styrelsen beslutat. Skogsstyrelsen har inget 
att erinra. 

Noterat 

Trafikverket Trafikverket har inga synpunkter på att 
Vattenfall Eldistribution AB går vidare i 
tillståndsprocessen med en 
ledningssträckning enligt alternativ A.  

De ledningssträckningar som samrådet 
omfattar berör vägarna 645, 647 och 652. 
Järnvägen Sala-Oxelösundsbanan som är av 
riksintresse berörs också. Trafikverket 
påpekar att tillstånd krävs för arbeten inom 
vägområdet utmed allmän väg, liksom för att 
placera en ledning inom vägområdet, både 
längsmed och tvärs statlig väg. Tillstånd 
krävs också för att beträda järnvägsfastighet. 
För att dra ny ledning inom Trafikverkets 
mark eller korsa järnväg, krävs avtal med 
Trafikverket.  

Av säkerhetsskäl anser Trafikverket att 
ledningsstolpar bör placeras på ett avstånd 
från vägområdet utmed allmän väg, på 
samma sätt som utmed järnväg, som 
motsvarar stolpens höjd. 

Noterat 

 

Sökanden kommer 
att söka de tillstånd 
och teckna de 
korsningsavtal som 
blir aktuella vid 
korsning med 
statlig väg och 
järnväg.  

Sökanden kommer 
vid detaljprojekter-
ing att följa det 
säkerhetsavstånd 
som Trafikverket 
anger för stolp-
placering.  

   

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA 
Inbjudan till skriftligt samråd skickades per brev 18 februari 2021 till samtliga lagfarna och taxerade 
fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter från den aktuella lednings-
sträckningen. Registrerade rättighetsinnehavare på dessa fastigheter har också fått del av utskicket 
om det inte varit uppenbart att rättigheten inte berörs. Närboende på längre avstånd än 100 m har 
ingått i samrådskretsen om planerad ledning, utifrån kartstudier, bedömts bli synlig från bostadshus. 
Arrendatorer har efterfrågats genom berörda fastighetsägare och därefter inkluderats i samrådet. 
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Sista svarsdag för samrådssynpunkter var den 26 mars 2021, men Sökanden har i flera fall vid 
önskemål förlängt svarstiden. 

I tabell 6 sammanfattas inkomna synpunkter. Kompletta yttranden från enskilt berörda finns i Bilaga 
7. 

Under hösten/vintern 2022 har ytterligare dialog förts med enskilda fastighetsägare gällande 
tekniska lösningar i enskilda komplicerade passager. Se tabell 6a, för framförda synpunkter.  

Tabell 6. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 
 

Skrivelse nr i Bilaga 
7 

Synpunkter Kommentarer 

1.  Fastighetsägaren förordar 
markkabel och hänvisar till 
betydande fastighetsvärdes-
minskning i förordat alternativ. 
Dels genom ytan skogsgatan 
kräver, dels genom smala remsor 
som blir kvar mot fastighetsgräns. 
Följden blir stor risk för 
stormskador samt fördyrande av 
aktivt skogsbruk. 
Fastighetsägaren har inte fått 
svar på om dessa kvarstående 
remsor ersätts. 

Markkabel innebär betydligt 
mindre påverkan i landskapet och 
de gröna näringarna. 

Sökandens ställningstagande 
gällande teknikvalet utvecklas i 
Bilaga 13A. 

Sökanden kommer vid fortsatt 
projektering att eftersträva att 
minimera markintrång och delning av 
brukningsenheter. 

Vid digitalt enskilt möte 210325 (se 
mötesanteckningar bilaga 7) 
redogjorde Vattenfall Eldistribution 
för förutsättningarna gällande 
ersättning av obrukbara remsor. I 
första hand värderas och ersätts 
dessa inom ramen för 
intrångsersättning. I vissa fall kan 
det bli aktuellt med partiell inlösen, 
men detta kommer i så fall att 
beslutas längre fram. Vattenfall 
Eldistribution kommer att föra dialog 
med berörd markägare kring 
markupplåtelsen i samband med 
detaljprojektering. I detta skede 
kommer intrångsvärdering att göras 
av erfarna skogsvärderare. Därefter 
kommer markägaren att presenteras 
ett ersättningsförslag. 

2.  Fastighetsägaren har följande 
synpunkter:  

-Ledningen försvårar brukandet 
av åkermarken. 

Sökanden kommer att sträva efter 
att minimera tillkommande 
brukningshinder genom att så långt 
möjligt anpassa stolpplacering till 
befintliga stolpar. 
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-Har köpt skogsmark till höga 
priser under senare år och vill 
inte minska på den arealen.  
-Anser att kraftledning förfular 
landskapet och sänker värdet på 
min fastighet avsevärt.  
-Tycker att de ersättningar som 
erbjuds är alldeles för låga i 
förhållande till den negativa 
konsekvensen på fastigheten.  
-Vill därför inte ha någon ledning 
på sin mark. 

Intrångsersättningen täcker 
marknadsvärdesminskning och 
omfattar ett påslag om 25% som 
kompensation för expropriation. 
Vattenfall Eldistribution kommer att 
föra dialog med berörd markägare 
kring markupplåtelsen i samband 
med detaljprojektering. I detta skede 
kommer intrångsvärdering att göras 
av erfarna skogsvärderare. Därefter 
kommer markägaren att presenteras 
ett ersättningsförslag. 

3.  Yttrandet är i huvudsak överens-
stämmande med LRF 
Katrineholms yttrande, se Bilaga 
13A. 

Fastighetsspecifika synpunkter: 

Jag tycker att det blir ett för stort 
ingrepp på min fastighet och 
tycker att vår produktion kommer 
drabbas för hårt. Jag hänvisar till 
att gräva ner ledningen.  

Se Bilaga 13A. 

 
 
 

4.  Förordar markkabelförläggning. 

 
 
Fastighetsägaren lyfter vidare oro 
för hälsoeffekter kopplade till 
magnetfält och användning av 
kreosot. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fastighetsägaren anser sig inte 
ha fått lika detaljerad information 

Sökandens ställningstagande 
gällande teknikvalet utvecklas i 
Bilaga 13A.  

Sökanden har gjort magnetfälts-
beräkning för ledningen. Inga 
bostadshus längs sträckningen 
ligger så till att förhöjda magnetfälts-
nivåer1 uppkommer i boendemiljön. 
Kreosot kommer inte användas för 
impregnering av stolpar eller andra 
ledningsdelar. Sökanden använder 
istället träskyddsmedel som uppfyller 
kraven i EU-kommissionens Biocid-
förordning och svensk 
miljölagstiftning.  

Alla samrådsparter har fått del av 
samma information. 

 
1 Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM-rapport 2012:19) är magnetfältsvärden upp till 0,2 µT att betrakta 
som normala i svenska bostäder. 
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gällande ledningens placering 
som ägaren av grannfastigheten, 
trots att hen bett om det.  

Bifogat yttrandet finns en karta 
med bl.a. olika sträckningar 
inritade i passagen. 

Fastighetsspecifika frågor har 
diskuterats enskilt i vissa fall.  

Det samrådda alternativet är inte 
detaljprojekterat och har därför 
redovisats som en 100 m bred 
korridor i underlaget. Det samrådda 
förslaget ligger mellan de 
sträckningar som är markerade A 
och B i yttrandet. 

5.  Yttrandet är i huvudsak överens-
stämmande med LRF 
Katrineholms yttrande, se Bilaga 
13A. 

Fastighetsspecifika synpunkter: 

Jag tycker att det blir ett för stort 
ingrepp i skogsproduktionen på 
mina fastigheter och hänvisar till 
att gräva ner ledningen.  

Se Bilaga 13A. 

 
 
 

 

6.  Yttrandet är i huvudsak överens-
stämmande med LRF 
Katrineholms yttrande, se Bilaga 
13A. 

Fastighetsspecifika synpunkter: 

Jag tycker att det blir ett för stort 
ingrepp i skogsproduktionen på 
mina fastigheter och hänvisar till 
att gräva ner ledningen för att 
minska ännu mer obrukbar mark.  

Se Bilaga 13A. 

 
 
 

 

7.  Långt yttrande; sammanfattas 
och bemöts separat, se Bilaga 
10. 

Se Bilaga 10. 

8.  Långt yttrande; sammanfattas 
och bemöts separat, se Bilaga 
11. 

Se Bilaga 11. 

9.  Långt yttrande; sammanfattas 
och bemöts separat, se Bilaga 
12. 

Se Bilaga 12. 
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10.  Yttrandet är i huvudsak överens-
stämmande med LRF 
Katrineholms yttrande, se Bilaga 
13A. 

Fastighetsspecifika synpunkter: 

Befintlig ledning går tvärs över 
fastigheten och påverkar 
skogsproduktion, bete och 
åkermark negativt. Oavsett 
stolpval medför ledningarna även 
stora konsekvenser för 
landskapsbilden. 
Luftledningsalternativet är i alla 
avseenden negativt för gården 
med stort ingrepp som får mycket 
långsiktiga konsekvenser både 
ekonomiskt och för miljön. Ett hus 
finns på marken, ca 150 m från 
befintlig ledning, som kommer att 
drabbas oerhört av en till 
luftledning. Husets 
marknadsvärde kommer att 
sjunka avsevärt.  Det är inte 
försvarbart att tänka så kortsiktigt 
ekonomiskt att ens överväga en 
luftledning. 

Se bemötande i Bilaga 13A. 

 
 
Sökandens preliminära bedömning 
är att den tillkommande påverkan 
som ny ledning, i parallellgång med 
befintlig, får på landskapsbilden är 
begränsad. Sökandens 
ställningstagande gällande 
teknikvalet utvecklas i Bilaga 13A.  

 

11.  Yttrandet är i huvudsak överens-
stämmande med LRF 
Katrineholms yttrande, se Bilaga 
13A. 

Fastighetsspecifika synpunkter: 

Befintlig ledning går ca 100 m 
från våra hus och tomter, men 
döljs relativt väl av skog och 
växtlighet. Oavsett stolpval 
kommer landskapsbilden att 
försämras. Detta kommer att 
påverka vår vistelsemiljö och 
definitivt marknadsvärdet på 
huset och tomterna. En nedgrävd 
ledning skulle antagligen inte 
leda till samma långvariga 
påverkan och vi kan inte se att 

Se bemötande i Bilaga 13A. 

 
 
 

 

Sökandens ställningstagande 
gällande teknikvalet utvecklas i 
Bilaga 13A.  
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det är försvarbart varken ur ett 
miljömässigt eller långsiktigt 
ekonomiskt perspektiv att bygga 
en ny, högre luftledning.  

12.  Eftersom behovet av de nya 
ledningarna inte är 
samhällsallmänt, bör de negativa 
konsekvenserna för de enskilda 
markägarna minimeras. 

Fastighetsägaren framför 
synpunkter gällande bästa 
möjliga teknik, landskapsbild och 
fördelar med markkablar som 
överensstämmer med LRF:s. 

Fastighetsspecifika synpunkter: 
Ledningen exponeras i öppen 
mark i ett småskaligt landskap 
och får påverkan på natur-, 
kulturmiljö och landskapsbilden. 
Flera gamla ekar åkerkanten 
hamnar inom den nya 
ledningsgatan och blir i så fall 
avverkade, vilket skulle vara en 
stor förlust för landskapsbilden 
och den biologiska mångfalden i 
området. Minskning av biologisk 
mångfald blir också resultatet 
med den minskning av 
pollinerande insekter som sker 
när de utsätts för hög 
elektromagnetisk strålning.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De nya ledningarna kommer 
förstärka och förbättra regionnätet i 
Södermanland. Ledningarna 
kommer t.ex. möjliggöra anslutning 
av elintensiva verksamheter, sol- 
och vindkraftsparker men även 
omställningar av industrier och 
etablering av nya stadsdelar. 
Sökanden utformar alltid 
tillståndsansökningar med 
utgångspunkt att utifrån givna 
förutsättningar minimera påverkan 
på omgivningen och konsekvenser 
för berörda. Förutsättningarna i 
projektet är sådana att luftledning 
gäller i enlighet med Sökandens 
beslut avseende teknikval, se bilaga 
13A för vidare motivering bakom 
teknikval.  

Naturvärden kommer att utredas 
längs ledningssträckningen och 
skyddsåtgärder kommer att föreslås. 
Sådana kan vid behov inbegripa 
sträckningsjusteringar. Sökanden 
har inte kännedom om vetenskapliga 
studier som visar 
magnetfältspåverkan hos insekter. 
Tvärtom fungerar ledningsgator 
ibland som refuger för 
hävdgynnande växter i det 
igenväxande odlingslandskapet. 
Därmed lockar de till sig sällsynta 
och specialiserade pollinerande 
insekter. Ett exempel är den 
rödlistade väddnätsfjärilen som trivs i 
ledningsgator. För mer information 
se skriften Artrika gräsmarker i 
Vattenfalls regionnät på Vattenfall 
Eldistributions hemsida 
https://www.vattenfalleldistribution.se 
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Sökanden bör tydligt redovisa 
vilka magnetfältsnivåer som 
kraftledningen i utbyggt skick 
förväntas medföra i våra 
närliggande bostadshus. 
Eftersom ledningen går parallellt 
med andra ledningar är det även 
viktigt att också redogöra för 
kumulativa effekter. Vi oroar oss 
för en betydande nedsättning av 
marknadsvärdet på fastigheten. 
Värdeminskningen blir inte ringa 
om det blir så att gården kommer 
att gränsa till en skräpig 65 meter 
bred slyskog som körs av vart 
åttonde år och de då sex till åtta 
meter långa björksly-slanorna 
lämnas kvar på marken. 

Vi förordar att ledningarna flyttas 
eller grävs ner där de passerar 
fastigheten. I den mån en 
ledningsdragning nära oss inte 
kan undvikas kräver vi en 
markkabel. Familjen behöver 
vidare garantier från Sökanden 
och Ei att det framgent är riskfritt 
att vistas på Fogeltorp. 

Sökanden har beräknat 
sammanvägda magnetfältsnivåer 
och kan konstatera att inga bostads-
hus längs sträckningen ligger så till 
att förhöjda magnetfältsnivåer2 
uppkommer i boendemiljön. 
Beräkningarna kommer att redovisas 
i kommande MKB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se Bilaga 13A gällande Sökandens 
ställningstagande i teknikvalet. 
Sökanden följer försiktighets-
principen avseende lokalisering och 
utformning av nya ledningar. 

13.  Vänder sig mot att samrådet 
avser endast ett alternativ 
gällande utformning och 
lokalisering utan att Sökanden 
presenterar fakta som backar upp 
alternativet. Det saknas 
kostnadskalkyler och motiv 
bakom avfärdande av alternativa 
lokaliseringar och lösningar. 
Sjökabel är överhuvudtaget inte 
beaktat. 
 
Förespråkar markkabel och 
hänvisar till danskt policybeslut 
och till Sydvästlänken. Lufledning 

Sökandens ställningstagande 
gällande teknikvalet utvecklas i 
Bilaga 13A. Sjökabel är ur ett 
systemperspektiv i regionnätet, 
likvärdig med markkabel och följer 
därför samma resonemang.   

Sydvästlänken har stått färdig i över 
fem år, men ännu inte kunnat tas i 
drift i sin helhet. Förseningen har 
bland annat berott på att den 19 mil 
långa markkabelns samtliga 570 
kabelskarvar har fått bytas ut. 
Luftledningsdelen med växelström 
togs i drift redan i april 2015. 
Erfarenheter från Danmark, efter det 

 
2 Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM-rapport 2012:19) är magnetfältsvärden upp till 0,2 µT att betrakta 
som normala i svenska bostäder. 
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ger, större intrång i pågående 
markanvändning och 
värdeminskning för berörda 
fastigheter, liksom stor visuell 
påverkan.  

Hänvisar till planerad luftlednings 
visuella påverkan vid 
Veckelnbadet och i 
naturlandskapet i stort. 

Luftledning orsakar fastighets-
värdesminskning som vi sannolikt 
inte ersätts för enligt Sweco, 
eftersom ledningen inte ligger på 
vår mark. Även om befintlig 
ledning idag delvis skyms av 
skog kan träden komma att 
avverkas. Sambyggnation i höga 
stolpar vore förödande.  

beslut som togs 2008 och som 
syftade till markförläggning av stora 
delar av kraftsystemet, har visat att 
även relativt korta kablar kan ha 
negativ påverkan på elkvaliteten i ett 
stort geografiskt område3. Den 
danska kabelhandlingsplanen 
reviderades genom ett 
ändringsbeslut 2016 som innebar att 
omfattningen av den planerade 
markförläggningen av ledningsnätet 
reducerades väsentligt. 

Sökanden kommer att redogöra för 
visuell påverkan i kommande MKB. 

14.  Yttrandet överensstämmer med 
LRF Katrineholms yttrande, se 
Bilaga 13A. 

Fastighetsägaren har i 
telefonsamtal 2021-02-22 
meddelat önskan om att den nya 
ledningen lokaliseras norr om 
sjön Veckeln. Vidare informerade 
fastighetsägaren om att det vid 
Renmaråsen kan finnas 
kulturvärden då det är ett bra 
läge för en stenåldersboplats. 
Har även funnits en gammal krog 
på platsen i ett av de närliggande 
husen. 

Se bemötande i Bilaga 13A. 

 

Noterat 

 

 

 

 

 
3 Lennerhag, O. 2020: Konsekvenser av kablifiering i stamnätet -Elkvalitet, temporära överspänningar  
och interaktion. Independent Insulation Group Swedan AB. Rapport R20-1218-01. 
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Tabell 6a. Sammanfattning av fortsatt dialog med berörda fastighetsägare. 

 Synpunkter Kommentarer 

1.  Fastighetsägaren förordar i första 
hand nedgrävning av ledningen. 
Om det inte är möjligt, förordar 
denne sambyggda 
träportalstolpar. Är inte det heller 
möjligt så önskar 
fastighetsägaren parallellt byggda 
träportalstolpar, men att stolparna 
placeras så nära befintlig ledning 
som möjligt för att hålla 
ledningsgatan så smal som 
möjligt.  

Gitterstolpar anses inte 
önskvärda då de sticker ut i 
landskapet och blir ett 
främmande inslag som syns på 
mycket långt avstånd. 
Gitterstolpar blir också ett mer 
omfattande hinder i åkerbruket.  

En helt ny ledningssträckning i 
tidigare opåverkad skogsmark är 
inte önskvärt, då detta innebär att 
en enkelsidig allé behöver 
avverkas. Vidare bedömer 
fastighetsägaren att 
landskapsbildpåverkan blir 
mycket större när ledningar 
sträcker sig i olika väderstreck. 
Ett sådant alternativ skulle också 
innebära att det kvarlämnade 
beståndet mellan 
ledningsgatorna kan bli extra 
vindutsatt.  

Sökanden tar med synpunkterna till 
detaljprojektering.  

2.  Fastighetsägaren förordar i första 
hand nedgrävning av ledningen. 
Om det inte är möjligt, förordar 
denne sambyggda ledningar i 
gemensamma träportalstolpar. Är 
inte det heller möjligt så önskar 
fastighetsägaren parallellt byggda 

Sökanden noterar synpunkterna 
gällande alternativ och tar med 
synpunkterna om skötselplan till 
underhållsansvariga.  
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träportalstolpar. En skötselplan 
efterfrågas för att 
fastighetsägaren ska känna sig 
trygg med att inga träd avverkas 
inne på tomtmark, samt att 
kvarstående träd ska beskäras 
med arborist.   

 

4 ORGANISATIONER, FÖRENINGAR OCH 
VERKSAMHETSUTÖVARE 
 

Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har även sänts till de organisationer, 
föreningar och verksamhetsutövare som kan tänkas beröras av verksamheten, se Bilaga 1 och 2. I 
Tabell 7 sammanfattas inkomna yttranden som redovisas i sin helhet i Bilaga 8. 

Tabell 7. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Organisation Synpunkter Kommentarer 

Hedenlunda 
Samfällighet 

Samfälligheten önskar garantier på att bullret 
inte kommer att stiga (värre än vad det är 
idag).  

 

 
 

Dessutom önskas garantier att strålningen 
från de elektriska fälten inte kommer att öka.   

 
 
 

Vi förutsätter att elstolparna, enligt alternativ 
A, placeras på höger sida om befintlig eldrag-
ning sett från ställverket.    

 
 
 
Vi vill ha information om vart det nya 
ställverket ska placeras inom utrednings-
området på station Hedenlunda. Vi önskar 

Sökanden har gjort 
bedömningen att den 
planerade ledningen i sig 
inte kommer resultera i en 
förhöjd nivå av buller, 
förutom under själva 
byggskedet.  

Genomförda magnetfälts-
beräkningar visar att inga 
förhöjda magnetfältsnivåer 
kommer att uppkomma där 
människor kan antas vistas 
stadigvarande. 

Sidval är ännu inte beslutat 
för ledningen som helhet, 
men i aktuellt avsnitt är 
norra sidan (höger sett från 
regionnätsstationen) den 
mest lämpliga. 

Åtgärder i regionnätstation-
en Hedenlunda omfattas 
inte av koncessionsärendet. 
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kontrollmätning av ljudet från ställverket före 
och efter omdragningen i vårt område.  

   

 

 

 

Vi önskar även kontrollmätning av de magnet-
iska fälten före och efter utbyggnaden i vårt 
område.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi förutsätter att eventuella skador på våra 
vägar åtgärdas i de fall dessa utnyttjas av 
Vattenfall. 

I samband med bygglovs-
prövning och samråd för 
stationen kommer buller-
frågan vid behov att utred-
as. Sökanden vill dock på-
peka att en stamnätstation, 
som Sökanden inte 
ansvarar för, också ligger 
inom stationsområdet. 

Magnetfältet kring en 
ledning varierar med 
momentan strömlast. 
Magnetfältsberäkningar 
baserade på årsmedellaster 
är den metod som används 
för att beskriva magnetfälts-
påverkan. Resultat av 
magnetfältsberäkningar 
kommer att redovisas i 
MKB. 

Eventuella skador på väg 
eller annan egendom 
kommer att åtgärdas. 

LRF Katrine-
holm 

Långt yttrande; sammanfattas och bemöts 
separat, se Bilaga 13A. 

Se Bilaga 13A. 

LRF Flen Yttrandet är i huvudsak identiskt med LRF 
Katrineholm, se Bilaga 13A, med följande 
tillägg gällande samrådsgenomförandet:  

Att genomföra samråd under en pandemi där 
man inte får träffas är anmärkningsvärt. 
Många sakägare är gamla och behärskar 
ej/saknar modern teknik för att kunna 
medverka. Att Sökanden dessutom omöjliggör 
muntliga yttranden genom mikrofon på 
samrådet är inget annat än skandal, från ett 
statligt bolag förväntar man sig en betydligt 
högre nivå. 

Se Bilaga 13A. 

 

Sökanden har genomfört 
samrådet skriftligen. Syn-
punkter har bl.a. kunnat 
lämnas genom vanlig post. 
Möjlighet att få information 
och frågor besvarade har 
funnits via telefon. Det 
digitala informationsmöte 
som genomfördes hölls vid 
sidan av samrådet som 
ytterligare en möjlighet att få 
del av information om 
projektet. 
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LRF Söder-
manland 

Långt yttrande; sammanfattas och bemöts 
separat, se Bilaga 13B. 

Se Bilaga 13B. 

Skanova Telia Elskyddsärenden har inga speciella 
synpunkter avseende 130kV kraftledning 
Katrineholm-Speteby.  

Telia önskar att så långt som möjligt behålla 
befintliga teleanläggningar i nuvarande läge 
för att undvika olägenheter och kostnader 
som uppkommer i samband med flyttning. 
Denna ståndpunkt skall noteras i 
planhandlingarna. Tvingas Telia vidta 
undanflyttningsåtgärder eller skydda fiber- 
och kopparkablar eller anläggning för att 
möjliggöra exploatering förutsätter Telia att 
den part som initierar åtgärden även bekostar 
den. 

Noterat 

 

Sökanden kommer inför 
detaljprojektering att utreda 
förekomst av tele- och 
andra ledningsinstallationer. 
Sökanden kommer att 
bekosta eventuella åtgärder 
som skulle kunna krävas på 
Telias anläggningar i sam-
band med planerad verk-
samhet. 

Stockholm 
Skavsta 
Airport 

Flygplatsen har inget att erinra mot 
kraftledningsförslaget. 

Noterat 

Svenska 
kraftnät 

Svenska kraftnät har inga synpunkter. Utifrån 
underlaget innebär aktuell sträckning ingen 
korsning eller parallellgång med Svenska 
kraftnäts anläggningar.   

Noterat 

 

Utöver ovanstående har en rad organisationer inbjudits till samrådet. Organisationer, föreningar och 
verksamhetsutövare som inbjudits till samråd, men som inte inkommit med yttrande framgår av 
Tabell 8 nedan. 

Tabell 8. Samrådsparter från vilka yttranden saknas. 

Organisationer/föreningar Verksamhetsutövare 

BirdLife Sverige 
Flens ornitologiska förening 
Katrineholm-Vingåkers Ornitologer  
Friluftsfrämjandet Katrineholm 
Friluftsfrämjandet Flen 
Friluftsfrämjandet Mälardalen 
Föreningen Sörmlandsleden 
Jägarnas Riksförbund 
Katrineholms scoutkår 
Naturskyddsföreningen Sörmland 
Scouterna 

Eskilstuna flygplats 
Norrköpings flygplats 
Katrineholms flygklubb 
Tekniska verken Katrine-
holm Nät AB 
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Sköldinge-Valla-Lerbo hembygdsförening 
Svenska jägareförbundet  
Södermanlands hembygdsförbund 
Södermanlands orienteringsförbund 
Flens scoutkår av NSF  
Valla Sköldinge scoutkår 
Vadsbro-Blacksta scoutkår 

5 ALLMÄNHET 
Allmänheten har inbjudits till samråd via annons 2021-03-01 i Eskilstuna-Kuriren, Katrineholms-
Kuriren och Södermanlands Nyheter samt 2021-03-04 i Södermanlandsbygden, se Bilaga 1. 
Information om ärendet inklusive samrådsunderlag har även funnits tillgängligt på Vattenfall 
Eldistributions hemsida www.vattenfalleldistribution.se/samrad sedan den 18 februari 2021. 

Flera enskilda särskilt berörda sakägare längs ledningssträckningen Katrineholm-Speteby har valt 
att lämna sina yttranden även för aktuell ledningssträckning. Eftersom dessa inte är särskilt berörda 
i detta ärende redovisas deras synpunkter under rubriken allmänhet, se Tabell 9 och Bilaga 9.  

Tabell 9. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

 

Skrivelse nr i Bilaga 9 Synpunkter Kommentarer 

1.  Yttrandet är i huvudsak överens-
stämmande med LRF Katrineholms 
yttrande, se Bilaga 13A. 

Fastighetsspecifika synpunkter: 

Fastighetsägaren anser sig 
oproportionerligt drabbad om 
luftledning väljs. Ledningen behövs 
av den vinstdrivande ”kunden” och 
markägarna ska inte belastas 
genom ett billigare alternativ. 

Fastighetsägaren kommer med 
luftledning att drabbas både genom 
skogsbrukets försämrade 
avkastning och minskade arrende-
avgifter (jordbruk, jakt, golfbanor, 
friluftslivsfrämjande aktiviteter samt 
fastighetshyror). Med markkabel 
drabbas inte fastighetsägare på 
samma nivå.  

Se bemötande i Bilaga 13A. 
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Fastighetsägaren har dessutom 
påbörjat ett planuppdrag med 
Katrineholms kommun på stora 
delar av den tänkte sträckan 
närmast Katrineholm varför 
markkabel är enda alternativet för 
att kunna genomföra den 
kommande detaljplanen effektivt. 

Synpunkten berör ledningen 
Katrineholm-Speteby och 
bemöts i samrådsredo-
görelsen för det projektet. 

2.  Yttrandet är i huvudsak överens-
stämmande med LRF Katrineholms 
yttrande, se Bilaga 13A. 

Fastighetsspecifika synpunkter: 

Om förslaget med luftburen ledning 
genomförs blir fastigheten i princip 
konfiskerad (med de föråldrade 
ersättningsregler som Sökanden vill 
använda) på högproduktiv skogs-
mark. I praktiken blir gatan ännu 
bredare eftersom farliga kantträd ej 
tillåts växa till mogen ålder. Värdet 
på fastigheten blir lägre vid en 
försäljning som också avspeglar sig 
vid låneansökan med fastigheten 
som säkerhet. 

Se bemötande i Bilaga 13A. 

 

Träd som avverkas innan 
mogen ålder ersätts som 
förtida avverkning, genom att 
trädets värde räknas upp till 
avverkningsmogen volym. 
Intrångsersättning utgår för 
marknadsvärdesminskningen 
på fastigheten. Därtill 
tillkommer en ersättning om 
25% av den värderade 
marknadsvärdesminskningen 
enligt expropriationslagen. 
Vattenfall Eldistribution 
kommer att föra dialog med 
berörd markägare kring 
markupplåtelsen i samband 
med detaljprojektering. I 
detta skede kommer 
intrångsvärdering att göras 
av erfarna skogsvärderare. 
Därefter kommer mark-
ägaren att presenteras ett 
ersättningsförslag.  

3.  Yttrandet är i huvudsak överens-
stämmande med LRF Katrineholms 
yttrande, se Bilaga 13A. 

Fastighetsspecifika synpunkter: 

Fastigheten påverkas av dragningen 
i en del av vår skog.  Vår ståndpunkt 
är att Sökanden bör gå över till 
markledning även om det skulle 
vara dyrare. Ledningen behövs för 

Se Bilaga 13A. 
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ett specifikt företag. Om jag behöver 
mer kraft till mitt företag får jag 
betala för det. Sverige kommer att 
behöva bygga ut elnäten mer i 
framtiden, dags att börja lägga i 
marken för att få plats med mer 
elnät. 
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