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    Datum 2021-03-26 

Sweco Sverige AB 
Att:  
Box 340 44 
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hedenlunda@sweco.se 
 

 

 

Synpunkter gällande 130 kV-ledning mellan Hedenlunda och 

Katrineholm  

 

Som berörd fastighetsägare har vi tagit del av samrådsunderlag från Vattenfall Eldistribution 
AB (nedan Vattenfall) och vill härmed framföra våra synpunkter. 

Bakgrund 

Vattenfall Eldistribution har för avsikt att bygga ny 130 kV-luftledning mellan Hedenlunda 
och Katrineholm. Behovet anges vara sprunget ur ett enskilt bolags behov då Vattenfall 
hänvisar till ”kundens ökande effektbehov”. Behovet av de nya ledningarna är alltså sprungna 
ur ett enskilt bolags behov och därmed inte utifrån allmänhetens behov av en förstärkt 
elförsörjning.  

Minsta möjliga påverkan 

När en kraftledning ska byggas gäller särskilda krav enligt miljöbalken om att bästa möjliga 
teknik ska väljas med hänsyn till bland annat produktionsmark, naturmiljö, hälsa och 
byggnation enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. Vattenfalls samrådsunderlag tar förvisso upp frågan 
om kabel men förefaller ändock att utesluta alternativet med kabel utan någon djupare analys.  
 

Vattenfall följer inte miljöbalken gällande att välja bästa möjliga teknik. Vattenfall visar inte 
att det är tekniskt omöjligt att använda sig av markförlagd kabel eller redovisar att det är 
tekniskt nödvändigt med luftburen ledning. Vattenfall redovisar enbart att det är komplicerat 
med kabel.  
 
Det är anmärkningsvärt och orimligt att Vattenfall enbart beaktar etableringen och 
förläggningen av ledningarna vilket är en övergående fas. Etableringen med markkabel må 
vara komplicerad och det må innebära ett stort markintrång men detta skall sättas i relation till 
det intrång som markägaren med en luftburen ledning kommer erfara varje år, vid var tids 
brukande av jord- och skogsbruket. 

Vattenfall skall utreda närmre, i enligt med gällande rätt, alternativet med markförlagd kabel. 
Att enbart avvisa det markförlagda alternativet med att det är komplicerat överensstämmer 



inte med miljöbalkens skyddsregler. Dessutom skall valet av luftburen kraftledning motiveras 
och tydliggöras med ett underlag som belyser varför ett luftburet teknikval görs med hänsyn 
till vad som skrivs i 2 kap. 3 § miljöbalken. 
 
I miljöskrivningarna saknas text om huruvida miljöfarliga ämnen kommer att användas och 
hante-ras. Används till exempel kreosot som imprengeringsmedel i markankare eller stolpar? 
Det finns heller inget omnämnt om behovet av uppföljningsprogram för miljöfarligt avfall, 
med insyn av en oberoende organisation. 
 
Pågående markanvändning  

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruket av nationell betydelse. Vattenfall saknar 
underlag för bedömningar hur möjligheten att bedriva rationellt jord- och skogsbruk påverkas 
av luftburen ledning i jämförelse med markkabel. Vidare saknas underlag hur hushållning 
med brukningsvärd jordbruksmark påverkas av såväl val av teknik som planerade 
ledningsstråk. 
 
Jordbruk och djurhållning - brukningshinder 

Luftledningarnas stolpfundament orsakar direkta odlingshinder på den åkermark som passeras 
av luftledningar, vilket i regel innebär produktionsförluster. Detta markintrång består inte 
enbart av den yta som upptas av en ledningsstolpe, dess fundament och eventuella stolpstag 
utan också de merkostnader och den nedsatta växtproduktion som uppstår till följd av 
skyddsområdet intill ledningsfundament/stag och den markpackning som uppstår när 
lantbruksmaskiner behöver vända intill ledningsfundamenten. Restriktioner för 
markanvändning under en luftledning försvårar och förhindrar likväl utförandet av åtgärder 
såsom konstbevattning mm.   
 
Livsmedelsstrategin 

Den nationella livsmedelsstrategin har målet att öka Sveriges produktion av livsmedel. 
Jordbrukets möjligheter till en ökad livsmedelsproduktion påverkas negativt av luftledningar 
vilket även fastslagits av mark- och miljödomstolen som fastställde 
Energimarknadsinspektionens beslut att förbjuda E.ON att bygga 130 kV luftledning över 
högproduktiv jordbruksmark i Skåne. Rättsfallet belyser att inte enbart investeringskostnader 
ska beaktas i kalkylen. Domstolen bedömde att de hinder som luftledningen innebär för 
brukandet av åkrarna är för stora sett över ledningens livslängd, som i detta fall beräknades 
till 100 år. Vidare ansågs det rimligt att välja markkabel eftersom merkostnaden för 
markkabel uppvägs av nyttan för lantbruket. Markförlagda ledningar utgör ett mer marksnålt 
alternativ vilket därmed bidrar till att nå målen i livsmedelsstrategin.  

Landskapsbild 

De nu planerade ledningsstråken går genom såväl skogsmark som öppen mark i form av 
odlings- och hagmark. Under lång tid har marken brukats och levererat mat och foder. Det 
öppna landskapet är signifikant för Sverige och tillför höga biologiska värden. Stråken som 
planeras gå genom skog är värd att bevara för den klimatriktiga virkesproduktionen och 



bevarande av naturvärden. Luftburna ledningar inom området kommer att fördyra brukandet, 
öka miljöbelastningen samt försämra skördarna.    
 
Luftledningar blir ett synligt inslag i landskapet. Speciellt om byggnation med gitterstolpar 
väljs. Gitterstolpar sträcker sig ofta ovanför trädlinjen och syns i Landskapet på ett helt annat 
sätt än portalstolpar. Portalstolpar har å andra sidan ett större behov av mark eftersom 
byggnation sker på bredden. Valet av stolpe är därför inte helt okomplicerat. Oavsett val 
medför ledningarna stora konsekvenser för landskapsbilden.  

En kraftledning i ett öppet landskap innebär både ett visuellt och ett elektromagnetiskt intrång 
på fastigheter som ligger i närheten av kraftledningen. Vidare orsakar störningarna en 
betydande nedsättning av marknadsvärdet på berörda fastigheter.  

 
Fördelar markkabel 

• Påverkar inte framtida utveckling av fastighet och bygd. 
• Bättre produktionsförutsättningar. Jordbruk kan bedrivas i stort sett utan påverkan med 

markkabel förutom i etableringsfasen. 
• Minskat markintrång. 
• Mindre klimatpåverkan. 
• Mindre påverkan elektromagnetiska fält. 
• Påverkar inte kulturmiljön eller friluftsliv. 
• Påverkar inte landskapsbilden eller sänker fastighetens värde. 
• Utebliven trädsäkring samt underhåll av skogsgator uteblir vilket är en kostnad som 

Vattenfall bör beakta i sin kalkyl.  
 

Sammanfattningsvis 

Merkostnaden och komplexiteten med markförlagd kabel vägs mer än väl upp av den 
fördyrade brukningen av åkermarken, den minskade produktionen i skog och åkermark, 
förstörande av landskapsbilden och mer omfattande magnetfält som en luftledning skulle 
orsaka. Vattenfall ska inte enbart beakta investeringskostnaden i sin kalkyl vid val av bästa 
möjliga teknik utan en samhällsekonomisk beräkning ska ligga till grund för beslut om kabel 
eller luftledning. Beräkningen ska bygga på samhällsvärdet av: 

- Skog ur produktion, (förädlingsvärde, betydelse för sysselsättning samt 
koldioxidupptag). 

- Ledningens påverkan på landskapet/ brukningshinder/byggnationshinder. 
- Ökad elektromagnetisk strålning vilket försvårar bostadsbyggande och företagande. 

Den föreslagna ledningsdragningen drivs i första hand utifrån ett kommersiellt bolags 
vinstintressen och är således inte ett allmännyttigt projekt av intresse för staten. Denna 
omständighet bör avspeglas i såväl val av teknik som i ersättning till berörda fastighetsägarna 
för det fall att ledningarna kommer till stånd. De negativa konsekvenserna för de enskilde 
markägarna skall till det yttersta minimeras.   



Bästa möjliga teknik ska enligt miljöbalken väljas som orsakar minsta möjliga skada och 
påverkan på produktion, landskap, människors hälsa och miljö. Den lösning som ger minst 
påverkan på omgivningen och lägst total samhällskostnad bör väljas. Vattenfall har i ett alltför 
tidigt skede avskrivit möjligheten till markförlagd kabel och bör inhämta ytterligare kunskap 
för sitt fortsatta arbete.  
 

 

Fastighetsspecifika synpunkter 

Jag tycker att det blir ett för stort ingrepp på min fastighet och tycker att våran produktionen 

kommer drabbas för hårt. Jag hänvisar till att gräva ner ledningen.  

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 



































  Datum 2021-03-25

  Sweco Sverige AB

  Att: 

  Box 340 44

  100 26 Stockholm

  katrineholm@sweco.se

  hedenlunda@sweco.se

Synpunkter gällande 130 kV-ledning mellan Hedenlunda och Katrineholm 

Som berörd fastighetsägare har vi tagit del av samrådsunderlaget från Vattenfall och vill härmed 

framföra våra synpunkter.

Bakgrund

Vattenfall har för avsikt att bygga ny 130 kV-luftledning mellan Hedenlunda och Katrineholm. 

Behovet anges vara ett enskilt bolags då Vattenfall hänvisar till ”kundens ökande effektbehov”. 

Behovet av de nya ledningarna är alltså inte allmänhetens behov av en förstärkt elförsörjning. De 

negativa konsekvenserna för de enskilde markägarna bör därför minimeras.

Minsta möjliga påverkan

När en kraftledning ska byggas gäller särskilda krav enligt miljöbalken om att bästa möjliga teknik 

ska väljas med hänsyn till bland annat produktionsmark, naturmiljö, hälsa och byggnation enligt 

2 kap. 3 § miljöbalken. Den lösning som ger minst påverkan på omgivningen och lägst total sam-

hällskostnad ska väljas. Vattenfalls samrådsunderlag tar upp frågan om markkabel men förefaller 

att utesluta alternativet. 

Landskapsbild

De nu planerade ledningsstråken går genom såväl skogsmark som öppen mark i form av odlings- 

och hagmark. En kraftledning i ett öppet landskap innebär både ett visuellt och ett elektromagne-

tiskt intrång på fastigheter som ligger i närheten av kraftledningen. Vidare orsakar störningarna en 

betydande nedsättning av marknadsvärdet på berörda fastigheter. 

Fördelar markkabel

• Påverkar inte framtida utveckling av fastighet och bygd.

• Bättre produktionsförutsättningar.

• Minskat markintrång.

• Mindre klimatpåverkan.

• Mindre påverkan elektromagnetiska fält.

• Påverkar inte kulturmiljön eller friluftsliv.

• Påverkar inte landskapsbilden eller sänker fastighetens värde.

• Utebliven trädsäkring samt underhåll av skogsgator uteblir. 

Sammanfattningsvis

Merkostnaden och komplexiteten med markförlagd kabel vägs mer än väl upp av den fördyrade 

brukningen av åkermarken, den minskade produktionen i skog och åkermark, förstörande av land-

skapsbilden och mer omfattande magnetfält som en luftledning skulle orsaka. Vattenfall ska inte 

enbart beakta investeringskostnaden i sin kalkyl vid val av bästa möjliga teknik utan en samhällse-

konomisk beräkning ska ligga till grund för beslut om kabel eller luftledning. 



Beräkningen ska bygga på samhällsvärdet av:

• Skog ur produktion, (förädlingsvärde, betydelse för sysselsättning samt koldioxidupptag).

• Ledningens påverkan på landskapet/ brukningshinder/byggnationshinder.

• Ökad elektromagnetisk strålning vilket försvårar bostadsbyggande och företagande.

Vi anser att Vattenfall har i ett alltför tidigt skede avskrivit möjligheten till markförlagd kabel och bör 

inhämta ytterligare kunskap för sitt fortsatta arbete.

Fogeltorp

( ) är ett familjeägt fritidshus/gård som varit i familjens ägo sedan 1990. Fritids-

huset har varit avstyckat från stamfastigheten sedan 1963. Den ursprungliga gården  

flyttades till platsen efter Laga Skifte 1862. (Bild 1.) Servitutet/Kontraktet för nuvarande högspän-

ningsledning med Kungl. Vattenfallsstyrelsen är underskrivet 5 aug. 1917. (Bild 2.)

Visuella konsekvenser

För boende vid Fogeltorp kommer ledningen i sitt nya utförande exponeras i öppen mark i ett små-

skaligt landskap.

 Den dubblerade kraftledningen får utan tvekan en långtgående påverkan på natur- och kultur-

miljö och blir ett direkt förfulande av landskapsbilden. (Bild 3.)

 De ståtliga (fler-) 100-åriga Ekarna nere vid åkerkanten hamnar inom den nya ledningsgatan 
och blir i så fall avverkade (Bild 4.). Det 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. 

Elsäkerhet

I kapitel 4.5 Boendemiljö (Samrådshandlingen) skriver Vattenfall: ”Planerad ledning kommer inte 

hamna inom 50 meter från befintliga bostadshus”.
 De bostadshus inom  där den planerade ledningen kommer att få konsekven-

ser för människor befinner sig helt nära och för fem av de sex kablarna väl inom de 50 meter som 
är angett som den planerade ledningens säkra avstånd till det primära bostadshuset. (Bild 4.)

Elektriska fält och magnetiska fält

Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m) och skärmas av genom vegetation och byggnader. 

Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT) och avskärmas inte av normala byggmaterial eller vegeta-

tion. Det finns en debatt om hur dessa fält påverkar djur och människor och vilken hälsorisk som 
följer med exponering av dessa fält. Det som främst diskuteras är risken för leukemi. I en jämförel-

se kan man generellt sett säga att en luftledning ger ett mer utbrett magnetfält och större påverkan 

än en markkabel. Markkabel ger dock vanligtvis högre värden precis över kabeln.

 Forskare har i flera oberoende studier sett samband mellan exponering under barnaåren för 
magnetfält som ligger över det normala och en något ökad risk för leukemi. Sambandet mellan 

magnetfält och barnleukemi kvarstår även när man tagit hänsyn till flera andra tänkbara riskfakto-

rer. Världshälsoorganisationen, WHO, har därför bedömt magnetfält som möjligen cancerframkal-

lande. För neurologiska sjukdomar som demens och Parkinsons sjukdom är kunskapsläget oklart.

 I Sverige fördelas ansvaret för hälsofrågor med anknytning till magnetfält på fem myndigheter.  

Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten. 

Eftersom hälsoeffekter från magnetfält på lång sikt inte kan uteslutas har myndigheterna valt att 

rekommendera en viss försiktighet, både för allmänheten och i arbetslivet. Myndigheterna ger 

bland annat denna rekommendation vid samhällsplanering och byggande, om det kan genomföras 

till rimliga kostnader.

”Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att 

exponering för magnetfält begränsas”.







 

6.)

 

 En genomförd magnetfältsutredning vid Jämtkraft 2014 (ledning 130 kV) visar att värdet   

 för fältstyrkan enligt försiktighetsprincipen, 0.4 μT, nås vid ett avstånd på drygt 30 meter   
 från kraftledningens mittfas.
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Från:  
Skickat: den 26 mars 2021 15:54 
Till:  
Ämne: 130 kV-ledning mellan Hedenlunda och Katrineholm 
 
Valla 2021-03-26 
Som berörd fastighetsägare har jag följande åsikter om byggandet av luftledning 
Mellan Katrineholm och Hedenlunda: 
-Ledningen försvårar brukandet av åkermarken 
-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 min mark 
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