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Samrådsredogörelse – Fossum - Tanum
Förutsatt att legenden i figur 4 flyttas och
att skyddet för fornlämningarna inom
ledningsgatan skrivs in i kapitel 4.1.3.
Underhåll, har Bohusläns museum inget att
erinra.
Ellevio

Ellevio har inget att erinra mot att Vattenfall
får förlängd koncession för aktuell ledning.

-

Skanova

Skanova Elskyddsärenden har inga
synpunkter på samråd angående
förlängning av nätkoncession för befintlig
130 kV luftledning, mellan Fossum och
Tanumshede.

-

8

Berörda
kommun
Datum: 2017-09-21

Kontaktperson:
E-post:

myndigheter,

länsstyrelse

Telefon:

Inbjudan till skriftligt samråd
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av
nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning, mellan Fossum och Tanumshede i Tanums
kommun, Västra Götalands län.
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig 130 kV luftledning mellan Fossum och Tanumshede i Tanums kommun, Västra Götalands
län. Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande med diarienummer 2011103503 skall ärendet kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför
upprättande av en MKB skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomföras.
Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i
regionen.
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda
som kan antas bli särskilt berörda. Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en
bred samrådskrets (allmänhet, övriga statliga myndigheter och andra intressenter). På uppdrag av
Vattenfall genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar
miljökonsekvensbeskrivningen.
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat
detta brev finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om
lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls
hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 oktober 2017 till:
WSP Sverige AB
Box 574
201 25 Malmö

Med vänlig hälsning

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Bilagor: Översiktskarta

Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se

och

SAMRÅDSPARTER
Myndigheter, övriga myndigheter, organisationer, företag och föreningar med
vilka skriftligt samråd genomförts.
Myndighet
Länsstyrelsen
Kommun
Övriga myndigheter/länkanvändare
Elsäkerhetsverket
Energimyndigheten
Försvarsmakten
Jordbruksverket
Luftfartsverket
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) central
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSR)
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen (PTS)
Riksantivarieämbetet
Skogsstyrelsen
Statens geotekniska insitut (SGI)
Svenska kraftnät
Eon
Tele 2
TeliaSonera Skanova AB, elskyddsärenden
TeliaSonera Skanova AB
Bredbandsbolaget
Tre
Telenor
Glocalnet
Trafikverket
Naturskyddsföreningen
Lokala föreningar/org/verksamhetsutövare
Bullarens GOIF
Friluftsfrämjandet Tanum
Jägarnas Riksförbund
Kvillebyns Sportklubb
Bohusläns museum
Tanums Hembygdsmuseum
Bohusläns ornitologiska Förening
Naturskyddsföreningen Tanum
Öringsakademien
Tanums biodlareförening
Vitlycke Museum
Världsarvets fiber

Till berörda markägare

Datum: 2017-09-21

Kontaktperson:
E-post:

Inbjudan till skriftligt samråd
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av
nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning, mellan Fossum och Tanumshede i Tanums
kommun, Västra Götalands län.
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig 130 kV luftledning mellan Fossum och Tanumshede i Tanums kommun, Västra Götalands
län. Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande med diarienummer 2011103503 skall ärendet kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför
upprättande av en MKB skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomföras.
Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i
regionen.
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda
som kan antas bli särskilt berörda. Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en
bred samrådskrets (allmänhet, övriga statliga myndigheter och andra intressenter). På uppdrag av
Vattenfall genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar
miljökonsekvensbeskrivningen.
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat
detta brev finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om
lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls
hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad

Vi ber er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra
nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 oktober 2017 till:
WSP Sverige AB
Box 574
201 25 Malmö

eller på e-mail

Med vänlig hälsning

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Bilagor: Översiktskarta
Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se

Till berörda verksamheter, organisationer och
föreningar
Datum: 2017-09-21

Kontaktperson:

Inbjudan till skriftligt samråd
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av
nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning, mellan Fossum och Tanumshede i Tanums
kommun, Västra Götalands län.
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig 130 kV luftledning mellan Fossum och Tanumshede i Tanums kommun, Västra Götalands
län. Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande med diarienummer 2011103503 skall ärendet kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför
upprättande av en MKB skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomföras.
Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i
regionen.
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda
som kan antas bli särskilt berörda. Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en
bred samrådskrets (allmänhet, övriga statliga myndigheter och andra intressenter). På uppdrag av
Vattenfall genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar
miljökonsekvensbeskrivningen.
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat
detta brev finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om
lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls
hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av:

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 oktober 2017 till:
WSP Sverige AB
Box 574
201 25 Malmö

eller på e-mail

Med vänlig hälsning

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB

Bilagor: Översiktskarta

Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se

Yttrande
2017-09-29

Samhällsbyggnadsenheten

Diarienummer
407-31134-2017

Vattenfall Eldistribution AB
eldistribution@vattenfall.com
WSP Enviromental
Miljökonsult
Att:

Yttrande över ansökan om förnyelse av nätkoncession för
befintlig 130 kV luftledning, linje, mellan Fossum och
Tanumshede i Tanums kommun i Västra Götalands län
Remiss daterad 2017-09-21
Länsstyrelsen yttra sig över rubricerad ansökan enligt 2kap 14§ förnyelse ellagen och 6 kap
miljöbalken.

Ärendet
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om förnyelse av nätkoncession
för befintlig högspänningsledning för högst 130 kV inom Tanums kommun enligt
till ärendet hörande karta med berört område markerat.

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har inget att erinra mot vad som föreslås. Länsstyrelsen delar
bolagets bedömning om att miljöpåverkan och konsekvenser behöver utredas
vidare.
Länsstyrelsen vill erinra om att åtgärder som påverkar natur- eller kulturmiljn
kräver tillstånd eller samråd enligt särskild lagstiftning, varför kontakt bör tas med
berörda sakområden vid eventuella åtgärder utmed ledningen.
Det bör också finnas en redovisning som talar om i vilken utsträckning
förändringar i utformning och lokalisering behöver komma tillstånd, för att
minimera eller undvika kända och negativa konsekvneser för såväl elektriska och
elektromagnetiska fält som för ljudeffekter.

Upplysning
Länsstyrelsens beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan efter att Ni har skickat en begäran om detta med en
samrådsredogörelse. Ni uppmanas att samtidigt skicka kopia av denna begäran till
berörd kommuns miljötillsynsmyndighet.

Postadress:
403 40 Göteborg

Besöksadress:

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
(fax)

Webbadress:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Sida
1(2)

Yttrande
2017-09-29

I detta beslut har planhandläggaren
beslutande.

varit föredragande och

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter.

Kopia till:
Kommunens miljöskyddsnämnd
mbn.diarium@tanum.se

Diarienummer
407-31134-2017

Sida
2(2)

From:
Sent:
To:
Subject:

den 28 september 2017 12:57
Samråd 130 kV luftledning mellan Fossum och Tanumshede

Hej
Elsäkerhetsverket har i dagsläget inget att tillägga i detta ärende.
Vi avvaktar tills vi får koncessions remissen från Energimarknadsinspektionen.
Det är först då som Elsäkerhetsverket ger yttrande i ärendet.
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig 130 kV
luftledning, mellan Fossum och Tanumshede i Tanums kommun, Västra Götalands län.
Med vänlig hälsning

Elinspektör
ELSÄKERHETSVERKET
Box 4, 681 21 Kristinehamn
TEL
VXL 010-168 05 00
www.elsakerhetsverket.se
Anlita alltid ett registrerat elinstallationsföretag. ”Kolla elföretaget” här! >>
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Vattenfall Eldistribution AB
WSP Sverige AB

Trafikverkets Dnr: TRV 2017/92375

Till Trafikverket Diariet för avslut

Trafikverkets samråds yttrande gällande nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning
Fossum-Tanumshede, Tanums kommun
Ärende
Trafikverket har fått rubricerade ärende för yttrande.
Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förlängt tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en befintlig
regionnätsledning Fossum-Tanumshede.

Synpunkter
Då det är en befintlig ledning, har Trafikverket inget att erinra.
Med vänlig hälsning

TDOK 2010:26 Mall_Brev v.3 (Fastställd av Trafikverket)

Samhällsplanerare Regionalt

Trafikverket
Box 1170
462 28 Vänersborg
Besöksadress: Vassbottengatan 14
www.trafikverket.se

Trafikverket
Box 1170
462 28 Vänersborg
Besöksadress: Vassbottengatan 14

Texttelefon: 010-123 50 00
Telefon: 0771 - 921 921
traf kverket@traf kverket.se
www.trafikverket.se

Planering

From:
Sent:
To:
Subject:

naturvardsverket@naturvardsverket.se
den 25 september 2017 11:27
NV-06436-17: Inbjudan till skriftligt samråd för nätkoncession i Tanums kommun

Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.
Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

------------------------------------------------------NATURVÅRDSVERKET
BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON:
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet

1

2017-09-23
WSP
Box 574
201 25 Malmö

LFV:s yttrande angående förlängd nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning
mellan Fossum och Tanumshede, Tanums kommun.
Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss.
Med vänlig hälsning

Dokumentnummer
D-2017-107219
Ärendenummer
Ä-2017-006508
Ert datum
2017-09-21
Er beteckning

Handläggare

för
Operativa System

2017-09-23

Remissvar:
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot förnyad koncession
för ledningen.
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet.
Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar
(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk
Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot
aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”,
Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015.
VIKTIGT: 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 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan
anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats
avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från
flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector
Altitude”.
LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum
och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se
www.lfv.se/flyghinderanalys.

Yttrande
Datum

Beteckning

2017-10-09

FM2017-19054:2

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

WSP Sverige AB

2017-09-21

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

HKV PROD INFRA,

Sida 1 (2)

Vår föregående beteckning

,

Yttrande avseende samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken
beträffande förlängning av nätkoncession för befintlig 130
kV luftledning mellan Fossum och Tanumshede,
Tanumshede kommun, Västra Götalands län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
Flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till LFV. För mer information,
kontakta flyginfose@lfv.se.
För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.

Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens Infrastrukturavdelning
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

Sändlista
WSP Sverige AB
genom

(AAR)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se

Yttrande

För kännedom
FMV AL Led Nät
LFV
LFV Flyginfo SE

Datum

Beteckning

2017-10-09

FM2017-19054:2

tillstandsarnede.trv@fmv.se
lfvcentralregistratur@lfv.se
fm.flyghinder@lfv.se

Sida 2 (2)

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

den 18 oktober 2017 16:03

Samråd för förlängning av nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning, mellan
Fossum och Tanumshede

Ert ärende
Vårt diarienummer

Vattenfall, Fossum -Tanumshede
5.3.2-1709-0604

Hej,
Beträffande samråd i rubricerat ärende. SGI avstår från kommentarer i detta skede.
Med vänliga hälsningar
Planenheten

Statens geotekniska institut
Avd Effektivare markbyggande
Olaus Magnus väg 35
581 93 LINKÖPING
Telefon: +46 13 201920
Mobil:
SGI - På säker grund för hållbar utveckling
www.swedgeo.se | Twitter| Linkedin
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

den 3 oktober 2017 15:14
'vastragotaland@lansstyrelsen.se'
Samråd om förlängning av nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning mellan
Fossum och Tanumshede

Riksantikvarieämbetets dnr: 1.1.4 - 3641-2017
Datum: 2017-10-03
Kopia till länsstyrelsen Västra Götaland
Riksantikvarieämbetet har mottagit inbjudan till samråd i rubricerat ärende. För samråd inför en tillståndsansökan
enligt Miljöbalken hänvisar Riksantikvarieämbetet till länsstyrelsen som företrädare för de statliga
kulturmiljöintressena
Med vänlig hälsning

Enheten för kulturmiljöintegrering
Riksantikvarieämbetet
Kulturmiljöavdelningen
Box 5405
114 84 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 41, Stockholm
Telefon:
E-post
www.raa.se

1

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF Västra Götaland
LRF Tanum
2017 10 18
WSP AB
Att.
Box 574
201 25 MALMÖ

Samråd befintlig 130 kV, Fossum - Tanumshede
Samrådets genomförande
Det hade varit lämpligt att kalla till ett offentligt samrådsmöte på kvällstid så att berörda hade
haft möjlighet att få svar på sina frågor direkt av Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall).
Detta oavsett att det handlar om en förlängd koncession. Mycket kan ha hänt sedan ledningen
byggdes 1989. Det finns trots allt en anledning att koncession söks.
Tillståndsprocessen
Det är dunkelt beskrivit varför koncession söks. Det hade varit lämpligt med en fylligare
beskrivning.
Teknikval och samförlagd infrastruktur
LRF anser att kraftledningar ska markförläggas. Luftledningar tar allt för mycket resurser i
anspråk som de gröna näringarna kan nyttja på ett betydligt bättre vis.
Den aktuella sträckan är 3.6 km. Den bör kablifieras tillsamman med övrig infrastruktur.
LRF anser att kreosot inte skall användas av miljöskäl. Om tillstånd ges till fortsatt luftledning
så ska det i beslutet klart framgå att när stolpar byts ska impregneringen vara av ett slag som
inte riskerar att sprida gift till omgivningen. Eventuella saneringskostnader får icke drabba
markägarna.
Vattenfall torde i dagsläget var väl medvetet om hur bred ledningsgatan är. Om tillstånd ges
för luftledning ska det klart framgå hur bred kalgatan i nuläget är i skogsmark. Ävenså skall
det klart framgå på karta exakta gränser för kalgata och kantträd.
Det ska också framgå när det gäller parallellgången vem som ansvarar för den så kallade
skötseln av ledningsgatan.
Stag innebär skaderisk för framförallt djur samt är odlingshinder för de gröna näringarna.

Med tanke på att ledningen är i det närmaste 30 år kommer den att i en förhållandevis snar
framtid att behöva renoveras i större eller mindre omfattning och om inte förr då kablifieras.
Landskapsbild
Självfallet påverkar kraftledningar landsskapsbilden negativt. Utsikt mot en kraftledning är
inte värdehöjande för en fastighet. Ävenså natur- och kulturvärden störs av luftledningar.
Skrivningen på sidan 7 andra stycket om att omgivande natur- och kulturmiljöintressen har
anpassats till ledningen är spännande. Vad avses egentligen? Hur kan ett Världsarv anpassa
sig?
Elektromagnetiska fält
Risken för skador av framförallt magnetiska fält måste tas på största allvar. Varken forskning
eller lagstiftning har bestämt gränsvärden utan det som finns är endast rekommendationer.
Detta minskar inte oron för skador på lång sikt. Oron ska tas på största allvar. Det är inte att ta
samhällsansvar att bygga nya luftledningar med de skyddsavstånd som Vattenfall anser säkra
i dagsläget. Forskning kan under ledningens livslängd förändra kunskapen i betydande
omfattning.
Driftsäkerhet
I likhet med andra nätbolag hävdar Vattenfall att driftsäkerhet är så mycket bättre med
luftledningar. Beläggen för det saknas. Luftledningar på bland annat Västkusten riskerar att
utsättas för saltstormar vilka slår ut ledningar. Saltbeläggning på isolatorer kan också orsaka
bränder vid överslag. Sabotagerisken kan näppeligen vara mindre med stolpar.
Bränderna i Norges kusttrakter avskräcker från luftledningar. Risken är mycket stor att dessa
blanka ledare i luftledningar startar bränder vid torr väderlek och hård vind, se
https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-storbrand-i-norge? Och
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5770553
Vid användande av föråldrad teknik med luftledningar bör rimligtvis Vattenfall står för de
kostnader som brand på grund av deras teknikval orsakar. Lämpligtvis genom försäkringar,
bankgarantier eller bindande skriftliga åtaganden. Dessutom bör det krävas att isolerade
ledare användas i luftledningar i dessa områden om tillstånd ges för luftledning.
Övrigt
En ny luftledning bidrar inte till att höja värdet i landskapet, tvärtom. Stora arealer låses i
skyddsavstånd och kalgator.
Självfallet behövs säkra elförbindelser. I det här området finns stora möjligheter att producera
elenergi lokalt, särskilt under turismperioden. Solens möjligheter är inte nämnd i underlaget,
varför?
LRF anser att underlaget är bristfälligt avseende smarta lösningar, samförläggning och hänsyn
till berörda. Helst borde underlaget göras om där en helt annan hänsyn tas till berörda och att
det är en ledning som planeras för framtiden.

LRF förväntar sig miljökonsekvensutredningen tar ett helt annat grepp och tar verklig hänsyn
till ovanstående.

Med vänlig hälsning

Ordförande
LRF Tanum

Regionchef
LRF Västra Sverige
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje
(tillstånd) för befintlig 130 kV luftledning mellan Fossum och Tanumshede i Tanums kommun,
Västra Götalands län. Inom ramen för en tillståndsansökan skall ett samråd enligt 6 kap 4 §
miljöbalken genomföras. Detta dokument utgör underlag för samråd. I bilaga 1 redovisas samtliga
kartor som finns i detta dokument i större storlek.

1.1 Bakgrund
Vattenfall har 2011 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 3,6 km lång befintlig 130 kV
luftledning mellan Fossum och Tanumshede. Den aktuella sträckningen byggdes år 1989. Den 23
mars 2017 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att ansökan skulle kompletteras enligt
diarienummer 2011-103503. Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har Vattenfall beslutat att
ta fram en ny ansökan om förlängd nätkoncession för linje för aktuell sträckning som visas i kartan i
Figur 1.

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

1.3 Vattenfall Eldistribution
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder. Allt
från mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar
in på Vattenfall Eldistributions elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att
ständigt förbättra pålitligheten och effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara
och tillförlitliga energilösningar. Företaget bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001
certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan.
Utöver detta upphandlas underhålls- och byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet
omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 130 kV, indelat i lokalnät och regionnät. Den sammanlagda
ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv runt jorden. Företaget omsätter
ca 9,3 miljarder och investerar årligen ca 3 miljarder i verksamheten.
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (SFS
1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om
nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills
vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.
En ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (nedan kallat MKB) som
beskriver den påverkan och konsekvens som ledningen kan medföra för människors hälsa, miljön
och hushållningen med naturresurser. Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen
(nedan kallat 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 markoch miljödomstolen frågan. Nätkoncession för linje gäller enbart ledningar och inte
transformatorstationer.

2.1 Samråd
Innan en MKB kan upprättas ställer 6 kap 4 § miljöbalken (SFS 1998:808) krav på att den som vill
etablera en kraftledning skall samråda med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt
berörda. I de fall verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan skall samråd även hållas
med övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Syftet
med samråden är att samtliga berörda ska ges möjlighet att utbyta information gällande projektet.
Den kunskap som insamlas under samrådsprocessen ligger till grund för projektets fortsatta
utveckling och innehållet i MKB: n.

2.2 Annan lagstiftning
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det rör sig om
en befintlig ledning har Vattenfall markupplåtelseavtal med samtliga markägare utmed sträckningen.
Avtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter.
Markupplåtelseavtalen har även utgjort underlag för innehållet i den ledningsrätt som Vattenfall har i
ledningens sträckning
För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att
ersättning för intrånget erhålls genom ett engångsbelopp.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken
kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan
lagstiftning, som t ex anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från
skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i
kulturmiljölagen beaktas.
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3 ALTERNATIVUTREDNING
Inom ramen för en ansökan om nätkoncession skall alternativa lokaliseringar och utformningar
utredas. Ett nollalternativ som innebär att planerad åtgärd inte genomförs skall även beskrivas.
Alternativa sträckningar bedöms i detta fall inte vara aktuella att utreda då det rör sig om en befintlig
ledning mellan anslutning till luftledning i öster vid Fossum och transformatorstationen i
Tanumshede vid Vinbäck. En flytt av ledningen skulle ta ny mark i anspråk vilket i detta fall inte
bedöms som miljömässigt motiverat. Befintlig ledning har funnits på platsen under lång tid och
omgivande natur- och kulturmiljöintressen har därmed anpassats till ledningen under denna tid. Till
följd av detta bedöms inte heller en alternativ utformning vara aktuell att utreda.

3.1 Befintlig sträckning
Beskrivning av luftledningen från Fossum i öster till transformatorstationen i Tanumshede vid
Vinbäck.
Luftledningen löper genom ett omväxlande barrskogslandskap och odlingslandskap. Det är
sparsamt med bebyggelse inom de 100 meter på vardera sida av ledningen som utretts. Ledningen
tangerar och korsar vägarna mot Lycke innan den går över Gramseälven-Anråsälven genom
odlingslandskapet. Ledningen korsar ytterligare ett vattendrag innan den strax söder om väg 163
ändrar riktning västerut mot Vinbäck vid Tanumshede och går här parallellt med en annan ledning in
mot transformatorstationen. Området är känt för sina många hällristningar av god kvalitet och ingår i
Världsarvet. Ledningarna passerar över Riksintresset väg E6 vid Tanumsmotet, och de sista ca 300
metrarna till transformatorstationen går i barrskog.

3.2 Nollalternativ
Ett nollalternativ har som syfte att beskriva den påverkan som bedöms uppstå om den planerade
åtgärden inte kommer till stånd. Nollalternativet innebär således att den aktuella ledningssträckan
skulle tas ur drift, vilket skulle medföra ökad sårbarhet i elnätet i regionen genom att möjligheterna
till reservmatning minskar kraftigt. Vid eventuell nedmontering av den aktuella luftledningssträckningen skulle den visuella påverkan från berörd luftledning i området att upphöra. Det
magnetfält som luftledningen ger upphov till skulle även upphöra.
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4 Tekniska förutsättningar
4.1 Luftledning
4.1.1 Utformning av luftledning
Luftledningen Fossum – Tanum löper i en ungefär 40 meter bred ledningsgata. Luftledningen är
uppsatt på 7,4 - 20 meter höga träportaler med tre ben i kraftigare vinklar. Faslinorna är tre stycken
och är horisontellt monterade (se figur 2). Stolparna är kreosotimpregnerade och är uppsatta med
73-334 meters mellanrum beroende på topologi. Den del av sträckningen som löper längs med väg
163 mot transformatorstationen går parallellt med en 40 kV luftledning där Elevio är nätägare.

Figur 2. Raklinjeportal med tre faslinor horisontellt monterade.

4.1.2 Markbehov
Den yta som en luftledning tar i anspråk är bl.a. beroende av den terräng och de markområden som
ledningen passerar. I åkermark och öppen mark utgörs markbehovet enbart av den yta som
ledningsstolparna och eventuella stag tar i anspråk. I skogsmark krävs att en luftledning uppförs i en
s.k. trädsäker ledningsgata som är fri från högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan
utgörs av en skogsgata samt sidoområden. Kring aktuell luftledning med parallella ledningar krävs
att skogsgatan har en bredd av ca 30-45 m för att säkerställa att ledningarna inte riskerar att
komma i kontakt med vegetationen längs sträckningen. På så vis tillförsäkras att inga nedfallande
träd kommer att orsaka elavbrott på ledningarna. Det krävs även att vissa höga träd, så kallade
kantträd, utanför skogsgatan i sidoområdena behöver avverkas för att inte riskera att dessa faller
ner på ledningarna och orsakar elavbrott. Figur 3 visar en schematisk bild av en skogsgata.
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Figur 3. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde.

4.1.3 Underhåll
En luftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en
besiktning kontrolleras linor, stolpar, stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från helikopter och
vid andra tillfällen från marken. När det behövs kan delar av ledning rustas upp för att bibehålla en
tillfredsställande säkerhet. I skogsmark behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit
sig för höga avverkas eller toppas. Det skogliga underhållet genomförs vanligtvis med åtta års
mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzonen.
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5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MILJÖPÅVERKAN
Med hjälp av kartor har studier genomförts för att identifiera intressen i form av naturmiljö,
kulturmiljö, friluftsliv, förorenad mark och miljöfarlig verksamhet. Intressen har studerats inom 100
meter på vardera sidan om befintlig luftledning. Intresseområdena har inhämtats digitalt från bl.a.
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Information om
bebyggelse och infrastruktur har hämtats från fastighetskartan samt från Tanums kommuns
hemsida.
I detta skede är det svårt att göra en detaljerad bedömning av miljöpåverkan, därför kommer
miljöpåverkan och dess konsekvenser att utredas vidare i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
som kommer tas fram som en del av koncessionsansökan.

5.1 Samhällsnytta
Befintlig luftledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät.
Ledningen möjliggör reservmatning genom att koppla samman ledningsnäten i regionen vilket gör
att regionnätet klarar en ökad belastning. Som tidigare nämnt är ledningen en viktig del i Vattenfalls
regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor
betydelse för en fungerande elförsörjning till flera större orter och landsbygden i regionen.

5.2 Markanvändning och planer
Nuvarande översiktsplan för Tanums kommun är från 2002. Förslag till Översiktsplan 2030 har varit
på utställning under vintern-våren 2017. För Tanumshede finns en fördjupad översiktsplan där
Vinbäck med transformatorstationen för luftledningen ingår. På markanvändningskartan är den
östra delen av ledningen fram till världsarvet kring väg 163 landsbygd. Samhällsområdet för
Tanumshede sträcker sig västerut från E6 mot Vinbäck och Tanumshede.
Det finns ett potentiellt förorenat område vid industriområdet intill transformatorstationen vid
Elverksvägen enligt länsstyrelsen.

5.2.1 Riksintresse för Infrastruktur
Luftledningen passerar väg E6 som är ett Riksintresse för Väg och har stor betydelse för
internationella godstransporter via Göteborgs hamn.

5.3 Naturmiljö
Tanums kommun har mycket höga naturvärden och det varierade landskapet hyser stor biologisk
mångfald. Olika naturmiljöer ger förutsättningar för olika arter. En nyckelfaktor för biologisk
mångfald är skötseln av kulturlandskapet i de värdefulla ängs- och hagmarkerna, men också odlad
mark, vägrenar, diken och skogsbryn.
Ett mindre vatten finns ca 50 meter direkt öster om transformatorstationen i Tanumshede. Under E4
ungefär 1,5 km öster om Transformatorstationen passerar ett mindre vattendrag på sin väg söderut
där den ansluter till Fossumälven (Gramseälven SE651746-124225, St Anrås till Nordkas).
Fossumälven passerar under kraftledningen vid södra Fossum. I älven finns både havsvandrande
lax- och öringsstammar och ål. Älvens ekologiska status är måttlig och den kemiska statusen
uppnår ej god enligt VISS.
Generellt strandskydd gäller inom 100 meter från vattendrag. Det innebär att;
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nya byggnader inte får uppföras eller ändras så att de kan användas för andra ändamål.

gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte
utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv

5.3.1 Fåglar
Enligt Artportalen har det vid Tanumsmotet, avfart 105, observerats en förbiflygande Kungsörn (NT)
i november 2016. I ett större område söder om väg 163 kring Fossum och Lycke har flera rödlistade
fågelarter observerats mellan år 2010-2017. Bland dessa kan nämnas nära hotade arter (NT) som
vaktel,
, sånglärka, nötkråka, mindre hackspett och spillkråka,
Silltrut, Gråtrut,
tornseglare, kungsfågel, stare, rosenfink, gulsparv och hussvala
(VU).

5.3.2 Skyddsvärda arter
Enligt Artportalen har fjärilsarten mindre bastardsvärmare (NT) observerats vid Lycke.

5.4 Kulturmiljö
Luftledningen ligger till största delen inom Världsarvet för Tanum (Tanumsslätten – Kalleby-OppenFossum), figur 4. Världsarvet för Tanum omfattar i huvudsak riksintresse för kulturmiljövården (MB
3:6, K052, K054, K056) och det av UNESCO utsedda världsarvsområdet inom vilket större delen av
luftledningen ligger. Världsarvet Tanum är ett enastående exempel på mänsklig bosättning under
åtta tusen år. Världsarvet har en kontinuitet och i landskapet tydlig bebyggelsehistoria där
hällristandet under ca 2000 år utgör en höjdpunkt som saknar internationell motsvarighet.
Hällristningarnas motiv har en unik variationsrikedom och berättar om livet under bronsålder och
yngre järnålder. Det öppna jordbrukslandskapet är betydelsefullt för att förstå landskapets
förändringar från ytterskärgård till dagens kulturlandskap och anledningen till varför fornlämningar
hittats på de specifika platserna. Områdets värde består i den samlade upplevelsen av att förstå
landskapet och dess innehåll.
Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet Tanumslätten finns kring Fossum inom
världsarvsområdet
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Figur 4. Det streckade området motsvarar Riksintresse för Kulturmiljövård enligt miljöbalken kap. 3:6. Inom
området finns även nationell bevarandeplan för odlingslandskapet.

5.4.1 Fornminne
Inom 100 meter från befintlig luftledning finns 10 fornlämningar eller övriga kulturhistoriska
lämningar registrerade i Riksantikvarieämbetets Fornsök, figur 4.
Sydöst om Lycke finns en hällristning, ca 26 meter norr om kraftledningen (Tanum 838:1). Vid
Tanums Lycke ligger ett gravfält (Tanum 689:1) som omfattar ca 60x30 meter (NV-SÖ riktning).
Fornlämningen består av fyra högar och sex runda stensättningar samt en oval stensättning.
Gravfältet är delvis skadat och nu övervuxet av tallar och granar. Strax sydväst om gravfältet finns
ytterligare en stensättning (Tanum 382:1). På en sluttande häll ca 225 meter nordöst om gravfältet
finns en hällristning (Tanum 155:1). Fossums kvarn (Tanum 777:1) ligger i norra Fossum.
Kvarnområdet sträcker sig (i NNV-SSÖ riktning) ungefär 290 x 160 meter. Enligt kartor från år 1694
och 1714 ska det ha funnits 5 kvarnar i Nörr och Sör Fossum. Inga byggnader finns kvar idag.
Vidare västerut, ca 650 meter från väg E6 och ungefär 60 meter söder om kraftledningen finns en
boplats (Tanum 783:1) som omfattar ca 110x80 meter. I närheten av avfart 105 från väg E6 fanns
det tidigare en fornlämning (Tanum 2141) 57 meter norr om ledningen som numera är undersökt
och borttagen. I riktning mot transformatorstationen söder om ledningen finns det lämningar av en
kokgrop. Lämningen har skadats av tidigare täktverksamhet. Två stensättningar daterade

12

Samrådshandling - Fossum – Tanumshede

bronsålder- järnålder (Tanum 558:1, Tanum 559:1) finns strax söder om luftledningen 100-250
meter öster om transformatorstationen vid Vinbäck.
En sammanställning av fornlämningar och kulturlämningar inom 100 meter från kraftledningen
redovisas i tabell 2.
Tabell 1. Fornlämningar inom 100 meter från kraftledningen.

Objektnr
(enligt RAÄ)

Beskrivning

Avstånd till
kraftledning

Tanum 838:1
Tanum 689:1
Tanum 382:1
Tanum 155:1
Tanum 777:1

Antikvarisk bedömning
(ÖKL= Övrig
kulturhistorisk lämning
eller F= Fornlämning)
F
F
ÖKL
F
Uppgift om

Hällristning
Gravfält
Stensättning
Hällristning
Kvarn

Ca 26 meter
Ca 12 meter
Ca 85 meter
Ca 40 meter
Ca 90 meter

Tanum 783:1
Tanum 2141
Tanum 2140
Tanum 559:1
Tanum 558:1

F
Undersökt och borttagen
F
F
F

Boplats
Boplats
Kokgrop
Röse/Stensättning
Röse

Ca 60 meter
Ca 57 meter
Ca 90 meter
Ca 30 meter
Ca 98 meter

5.5 Friluftsliv
Tanums kommuns invånare har närhet till omgivande naturområden och landsbygd. Fritidsfiske
bedrivs i vattendragen.

5.6 Landskapsbild
Området kring luftledningen är ett öppet jordbrukslandskap. Bebyggelsen inom området har en
traditionell placering på åsryggar och i sluttningar i övergången mellan skog och jordbruksmark.
Transformatorstationen ligger i ett verksamhetsområde vid Vinbäck i anslutning till Tanumshede.

5.7 Boendemiljö
Det är sparsamt med bebyggelse längs luftledningen. Öster om Lycke finns en byggnad inom 100
meter från ledningen, det råder osäkerhet kring om denna byggnad är en bostad. Vid
transformatorstationen i Vinbäck finns byggnader med verksamheter.
Tabell 2. Inom 100 meter från kraftledningen finns totalt fem byggnader. Fyra av dessa tillhör verksamheter.
För närvarande råder det osäkerhet kring om byggnaden på fastighetenTanumslycke är en bostad.

Fastighetsbeteckning

Avstånd till kraftledning
79 meter
20-70 meter

5.7.1 Elektromagnetiska fält
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö,
både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
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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 dvs det varierar
inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström
alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas
inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga
elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Statens strålskyddsinstitut, SSI, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På
deras hemsida finns bla 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.

Vattenfall skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.
Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för
den aktuella ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att
infogas i MKBn
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6 FORTSATT ARBETE
När samrådsprocessen är avslutad kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till
länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. I samrådsredogörelsen sammanfattas den
genomförda samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt Vattenfall bemötande av dessa.
Arbetet med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning kommer parallellt att påbörjas.
Synpunkter som kommer in under samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till
grund för miljökonsekvensbeskrivningen.

6.1 Upplägg framtida miljökonsekvensbeskrivning
Den framtida miljökonsekvensbeskrivningen är planerad att utformas med följande disposition:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Inledning
Tillståndsprocessen
Tekniska förutsättningar
Alternativutredning
Verksamhetsbeskrivning
Förutsättningar och konsekvenser
Samlad bedömning
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