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Samrådsredogörelse – nya 400 och 132 kV kraftledningar Ängsberg 

1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för sex 
kraftledningar, varav fem behandlas i denna redogörelse, som ansluter till planerad station i 
Ängsberg i Gävle kommun, Gävleborgs län. På grund av uppförandet av flera elintensiva 
verksamheter i Gävle och Sandvikens kommuner planerar Sökanden att uppföra flertalet 
kraftledningar från Stackbo och Ängsberg (anslutningspunkter till stamnätet/transmissionsnätet). För 
att möjliggöra anslutning till det överliggande elnätet behövs en ny transformatorstation vid 
Ängsberg. För att ansluta denna till stamnätet/transmissionsnätet, via befintligt 
ställverk/kopplingsstation vid Ängsberg, krävs två nya 400 kV ledningar på en sträcka om ca 1 km. 
Dessutom behöver tre planerade 132 kV ledningar förlängas parallellt med de nya 400 kV 
ledningarna, något som inte var klarlagt när initialt samråd för dessa ledningar genomfördes under 
november och december 2019. För den sjätte ledningen som ansluter Ängsberg pågår fortfarande 
utredning varför den ledningen hanteras separat. 

Under juni-augusti 2020 har samråd genomförts enligt 6 kap. miljöbalken för de två 400 kV 
ledningarna mellan Ängsberg och Ängsberg södra transformatorstation, samt ett kompletterande 
samråd på aktuell delsträcka för planerade 132 kV ledningar (en ledning Ersbo-Ängsberg och två 
ledningar Öby-Ängsberg. Ett gemensamt samrådsbrev för samtliga ledningar har skickats ut till 
berörda parter och det har funnits tre separata samrådshandlingar att ta del av, en för 400 kV 
ledningarna, en för 132 kV ledningen Ersbo-Ängsberg och en för 132 kV ledningarna Öby-
Ängsberg.  

Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. MB vilket framgår 
av bestämmelsen i 2 kap. 8 a§ Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och föregår 
upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska biläggas ansökningshandlingarna.  

Föreliggande handling utgör en redogörelse för samtliga av dessa ledningar. I denna beskrivs hur 
samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka samrådsparter som har kontaktats. Vidare 
sammanfattas de yttranden som inkommit under samrådsprocessen samt hur Sökanden beaktat 
dessa. Samtliga yttranden som inkommit under samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till 
aktuell skrivelse. I tabell 1 nedan ges även en sammanfattning av de samrådsaktiviteter som 
genomförts inom ramen för projektet. 

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter 
I tabeller nedan redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för föreliggande 
samrådsprocesser. Denna samrådsredogörelse omfattar flera olika projekt på den aktuella 
delsträckan i Ängsberg och därför sammanfattas varje projekts samrådsaktiviteter i separat tabell 
enligt nedan. För ledningarna Ersbo-Stackbo/Ängsberg och Öby-Ängsberg har samråd tidigare 
genomförts under slutet av 2019. På grund av ändrad placering av Ängsberg södra 
transformatorstation genomförs nu kompletterande samråd. 

Tabell 1 avser lista över samrådsaktiviteter för de två planerade 400 kV ledningarna i Ängsberg. 

Tabell 2 avser lista över samrådsaktiviteter för planerad 132 kV ledning Ersbo-Stackbo/Ängsberg. 

Tabell 3 avser lista över samrådsaktiviteter för de två planerade 132 kV ledningarna Öby-Ängsberg. 
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Samrådsredogörelse – nya 400 och 132 kV kraftledningar Ängsberg 

2 MYNDIGHETER 

2.1 Länsstyrelse och kommun 
Samrådet med myndigheter skickades ut den 22 juni 2020 med inbjudan till skriftligt samråd (Bilaga 
1) inklusive samrådsunderlag för de separata projekten till Länsstyrelsen i Gävleborgs län och 
Gävle kommun. Samrådsunderlag för planerade 400 kV ledningar framgår av Bilaga 2, 
kompletterande underlag för Ersbo-Ängsberg framgår av Bilaga 4 och kompletterande underlag för 
Öby-Ängsberg framgår av Bilaga 5. 

Samrådsunderlagen beskriver de planerade verksamheterna och dess förutsedda miljöpåverkan 
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivningar. Sista svarsdag 
för samrådssynpunkter var 18 augusti 2020. Både länsstyrelsen och kommunen har begärt förlängd 
svarstid. 

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter 
Länsstyrelsen har i epost 2020-06-24 begärt förlängd svarstid till mitten av september, vilket de 
erhållit. Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 2020-09-17 och redovisas i helhet i Bilaga 6.  

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

Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer 

Kommande MKB bör omfatta kända naturvärden i området 
och en naturvärdesinventering. Konsekvenserna av 
ledningen ska beskrivas samt skyddsåtgärder för varje 
respektive naturvärde både i uppförandefas och driftfas 
samt av underhållsåtgärder. Effekter på områdets hydrologi, 
vattendrag, sjöar, grundvatten samt hur dessa kan 
undvikas/minimeras med skyddsåtgärder ska beskrivas. 
Likaså för grumling och föroreningar. Om andra tillstånd, 
anmälningar eller dispenser enligt miljöbalken kan bli 
aktuella för projektet för dessa presenteras i ansökan. 

Länsstyrelsen anser att det i kommande MKB är viktigt att 
fastslå åtgärder som mildrar ledningarnas påverkan på 
landskapsbilden med exempelvis breda skogsridåer.  

Länsstyrelsen bedömer att luftledning är lämpligt då 
ledningarna är belägna inom vattenskyddsområde. 
Markarbetena ska dock utföras med försiktighet och kräver 
tillstånd från Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun.  

En arkeologisk utredning behöver genomföras. 

I övrigt upplyser länsstyrelsen om att följdverksamheter kan 
kräva samråd enligt 12 kap. 6§.  

Sökanden noterar detta 
och tar med det i sitt 
fortsatta arbete. 
Framförda aspekter 
kommer att beaktas och 
vidare utredningar göras 
där det krävs.  
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Samrådsredogörelse – nya 400 och 132 kV kraftledningar Ängsberg 

Jordmassor med invasiva arter får ej spridas, men kan 
återanvändas på platsen. Ska växter röjas måste de 
brännas och ej komposteras.  

2.1.2 Kommunens synpunkter 
Kommunen har 2020-07-02 begärt förlängd svarstid för samrådet till och med 28 augusti, vilket de 
erhållit. Skriftligt yttrande från kommunen inkom 2020-08-28 och redovisas i helhet i Bilaga 7. 
Yttrandet avser samtliga ledningar och transformatorstationen och innehåller synpunkter från miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen, bygglov och planavdelningen. 

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

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen (MHS) har lämnat 
synpunkter separat för planerade 132 kV ledningar och för 
planerade 400 kV ledningar samt transformatorstation 
Ängsberg. 

MHS klargör att det krävs tillstånd för allt schaktarbete inom 
vattenskyddsområdet Gävle-Valboåsen. Vidare informerar 
de om vad som gäller avseende uppställning av 
arbetsmaskiner mm. inom vattenskyddsområdet och när det 
krävs tillstånd.  

Handläggningstid för ansökningar enligt 
vattenskyddsföreskrifterna är normalt 4 veckor från komplett 
ansökan. MHS informerar vidare att det är viktigt med 
utförlig och komplett information för att ansökan om tillstånd 
enligt föreskrifterna. 

MHS vill att det ska framgå i MKB:n hur man resonerat kring 
val av stolpmaterial och att påverkan på grundvattnet 
beskrivs i ansökningshandlingar. 

MHS framför att de anser att man bör använda den 
anläggningsmetod som innebär minst behov av schaktning, 
luftledning är att föredra framför markkabel och val av 
stolptyp bör göras utifrån de som kräver minst 
schaktarbeten.  

Krävs schaktarbeten för ny väg så krävs tillstånd för detta. 
Likaså krävs tillstånd vid eventuell framtida avveckling av 
ledningarna. 

Permanenta upplag av bark och timmer får inte förekomma 
inom vattenskyddsområdet. För tillfälliga upplag krävs 
tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden. 

Sökanden noterar den 
information kring tillstånd 
och handläggningstider 
som framförs. Sökanden 
tar till sig och kommer att 
beakta de krav som MHS 
framför avseende innehåll 
och beskrivning/ 
bedömning av påverkan 
mm.  

Val av stolpmaterial 
kommer vidare 
presenteras i kommande 
MKB. 

Sökande åtar sig att 
ansöka om de tillstånd 
som krävs för att fullfölja 
verksamheten, tex om det 
skulle bli aktuellt att 
pumpa bort vatten i 
samband med 
anläggningsarbeten.  

I samband med 
bygglovsärendet kommer 
riskbedömning och 
försiktighetsåtgärder att 
presenteras. Stationens 
placering är föreslagen för 
att lokaliseras så långt 
från bebyggelse som 
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Om det vid anläggningsarbeten blir aktuellt att pumpa bort 
vatten kräver detta ansökan om tillstånd. Det är då viktigt att 
beskriva hur det ska ske och att det görs på ett säkert sätt 
med avseende på grundvattnet samt för att inte innebära 
negativ påverkan på miljö och människors hälsa. 

MHS framför avseende planerad transformatorstation att de 
önskar att Sökanden i god tid ska informera MHS och 
Gästrike Vatten om anläggningen så att det kan föras dialog 
kring detta, så att beslut om eventuella försiktighetsåtgärder 
kan fattas. MHS vill att Sökanden ska ta fram en 
riskbedömning där eventuella risker som 
transformatorstationen kan medföra på 
vattenskyddsområdet beskrivs. Sökanden ska beskriva 
utformning, genomförande av anläggandet, volym kemiska 
produkter som lagras, skyddsåtgärder för att minska risken 
för läckage samt övrig hantering av kemiska produkter. 
Även för detta alternativ utanför vattenskyddsområdet krävs 
skyddsåtgärder då lokaliseringen ligger inom vattentäktens 
tillrinningsområde. Vid revidering av vattenskyddsområde 
kan även denna stationsplacering hamna inom 
vattenskyddsområdet. MHS framför att den nya placeringen 
bedöms som mindre riskfylld jämfört med tidigare 
föreslagen placering inom vattenskyddsområdet. 

möjligt inom angivet 
område i 
samrådsunderlaget. 
Stationen är en 
förutsättning för att 
ledningarna ska byggas 
enligt aktuella förslag och 
då byggnation regleras 
genom 
bygglovsprövningen ingår 
det inte i aktuella 
koncessionsprövningar. 

Bygglovsavdelningen informerar att utpekat område för 
transformatorstation delvis berör strandskyddat område och 
att kommunens ekologer bör rådfrågas vid placering där för 
att klargöra om det är möjligt att få dispens. I övrigt 
konstateras att placeringen är utanför planlagt område och 
därmed ska en lämplighetsprövning göras. 

Sökanden noterar 
bygglovsavdelningens 
synpunkter. Vad gäller 
strandskydd kommer 
stationens slutliga 
placering att anpassas 
inom det område som 
presenterats i 
samrådsunderlaget, så att 
det hamnar utanför 
strandskyddat område. 

Sökande avser att söka 
förhandsbesked och 
bygglov.  

Planavdelningen/fysisk planering (FP) framför synpunkter 
utifrån gällande översiktsplaner och detaljplaner samt med 
bakgrund från arbetet med detaljplan för Valbo-Ön 5:3. 

Förslagen bedöms inte stå i konflikt med gällande planer. 

Sökanden noterar FP 
synpunkter och kommer 
att beakta dessa i det 
fortsatta arbetet. 
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Samrådsredogörelse – nya 400 och 132 kV kraftledningar Ängsberg 

I arbete med detaljplan för  identifierades 
kulturhistoriska lämningar som kan beröras och ska 
beaktas. 

Strandskydd råder för Valsjöbäcken. FP förutsätter att 
samma bedömning görs gällande strandskydd på västra 
sidan Laggarbovägen som tidigare gjorts på östra sidan (vid 
detaljplanearbete ). 

I arbetet med detaljplan  sparades 
vegetationsridå mot boende på Sågfäbodvägen. FP anser 
att det är fortsatt viktigt att beakta den visuella påverkan för 
närboende och att trädridåer bör finns mot både 
kraftledningar och transformatorstation. 

FP framför att den nyanlagda vägen mellan planområdet för 
 och väg 56 bör läggas in i kartunderlag för att 

kunna bedöma den nya infrastrukturens påverkan på 
friluftsliv och rekreation väster om Laggarbovägen. 

  

2.2 Övriga myndigheter 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag har även sänts till övriga myndigheter som 
kan tänkas beröras av verksamheten, se Bilaga 1. Ett antal parter har begärt förlängd svarstid. 

Myndigheter som inbjudits till samråd samt inkomna synpunkter framgår i tabell 6. 

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

Myndighet Synpunkter Kommentarer 

Trafikverket Trafikverket meddelar att sträckningen 
berör väg 531. Myndigheten informerar 
om krav i samband med 
tillståndsgivning och förläggning av 
ledningar för att säkerställa 
trafiksäkerhet och att olägenhet inte 
uppstår på Trafikverkets anläggningar. 
De informerar vidare att det kan krävas 
tillstånd från Trafikverket för vissa 
åtgärder, innan ledningsarbeten 
påbörjas.  

Vad gäller planerad 
transformatorstation informerar 
Trafikverket att det finns 
säkerhetszoner och avstånd från vägen 

Sökanden noterar 
Trafikverkets synpunkter 
och kommer att beakta 
dessa i det fortsatta 
arbetet. Vid behov 
kommer ansökningar om 
tillstånd för anslutande 
väg att upprättas och 
dialog att föras med 
Trafikverket om någon av 
deras anläggningar 
påverkas. Stationen 
planeras att placeras så 
långt från väg 531 som 
möjligt inom angivet 
område i 
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att förhålla sig till. Detta är viktigt att 
beakta vid val av exakt placering. Om 
det krävs anslutning till väg 531 ska 
tillstånd för anslutande väg erhållas. 
Vägen och trafiksäkerheten får inte 
försämras. 

samrådsunderlaget och 
väg till stationen ansluter 
till privat väg. 

Skogsstyrelsen Har inget att erinra.  

MSB Har inget att invända.  

SGU SGU avstår från att lämna platsspecifikt 
yttrande. De informerar dock om var 
generell information finns att ta del av 
och de hänvisar till checklistor, bl.a. för 
information som bör finnas med i MKB 
med avseende på 
grundvattenförekomst. 

Sökanden noterar 
framförd information och 
kommer att beakta detta i 
det fortsatta arbetet. 

Försvarsmakten Försvarsmakten har inget att erinra 
kring planerade ledningar. 

 

Svenska kraftnät Svenska kraftnät har inget att erinra 
mot upprättat förslag.  
 
Förändringar i distributionsnätet skall 
dock anmälas i enlighet med 3 § 
elsäkerhetsförordningen (2017:218) 

Vid produktion av kartor där Svenska 
Kraftnäts geografiska 
anläggningsinformation används skall 
copyrighttexten framgå: ©Affärsverket 
svenska kraftnät. 

Allmän information angående samråd 
och remisser bifogade.  

Sökanden noterar 
framförd information och 
kommer att beakta detta i 
det fortsatta arbetet. 

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades per brev 23 juni 2020 till samtliga 
lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter i närområdet kring de 
planerade ledningssträckningarna i Ängsberg. Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 18 
augusti. Ett antal parter har begärt förlängd svarstid. Under sommaren och hösten 2020 har 
Sökanden aktivt tagit kontakt med närboende och varit på plats i området och träffat de som haft 
önskemål om detta för att skapa en tätare dialog och kunna svara på frågor. 
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Samrådsredogörelse – nya 400 och 132 kV kraftledningar Ängsberg 

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

Skrivelse 
nr i 
Bilaga 8 

Synpunkter Kommentarer 

1.  Boende med hästgård på Kabelvägen som 
redan påverkats av Microsofts byggnation. 
Begränsningar av hagar pga störningar vilket 
även medför begränsning av lämpliga 
ridvägar. Hästarna störs av 
byggnationsarbeten och de boende ser även 
att möjligheterna att rida längs med 
Laggarbovägen österut i skogen kommer att 
begränsas vid byggnation enligt förslaget.  

Sökanden är medveten om att 
arbetena kommer att innebära 
störning och att det kan innebära 
begränsning i framkomlighet för 
att säkerställa säkerheten vid 
byggnationsarbeten. Sökanden 
avser föra dialog med berörda 
under planeringsprocessen och 
framtida byggnation för att kunna 
vidta lämpliga åtgärder för att 
minimera påverkan. 

 Oro för ljud från ställverk och 
transformatorstationer. När vinden ligger på 
hör man redan idag ett surrande ljud. Vid 
byggnation i fler väderstreck befaras risken 
för ytterligare störning som stor. 

Se samlat svar för ljud och buller 
under 3.1.1.  

 Oro för magnetfält och strålning och att det 
ska blir mer omfattande när magnetfält 
uppstår från flera olika håll. 

Se samlat svar för magnetfält 
under 3.1.2. 

2.  Boende på Kabelvägen sedan 17 år tillbaka. 
Upplever oro att bo i området med sina barn. 
Oro att bo mellan två stora elkraftstationer 
och kraftledningar från alla håll. 

Oro för strålning och ställer sig frågande till 
om det kan garanteras att de som närboende 
inte har en ökad risk för att drabbas av 
cancer och negativa hälsoeffekter. 

Se samlat svar för magnetfält 
under 3.1.2. 

 Upplever idag missljud från befintlig station 
och är orolig att detta ska öka och även 
komma från andra hållet.  

Se samlat svar för ljud och buller 
under 3.1.1. 

 Oro för trafik, buller och stök i samband med 
byggnation. Oro för tunga transporter på 
vägar som inte håller. 

I samband med byggnation 
kommer det att uppkomma 
störningar till följd av trafik, buller 
och möjligen viss begränsning av 
framkomlighet. Sökanden avser 
föra fortsatt dialog med berörda 
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Framför att Microsoft redan förstört närmiljön 
och tagit skog, detta blir ett ytterligare slag i 
magen. 

och närboende under 
planeringsprocessen samt inför 
och i samband med byggnation 
för att vidta lämpliga 
skadeförebyggande åtgärder. Vid 
användande av vägar kommer 
tillses att de förstärks samt att 
besiktning genomförs innan och 
efter planerade arbeten 
tillsammans med berörda 
väghållare. 

Projektet kommer att innebära 
avverkning av skog i området. 
Sökanden har försökt minimera 
intrånget genom kortast möjliga 
ledningssträckningar men denna 
typ av ledningar innebär att skog 
behöver avverkas. 

Se även samlat svar för ljud och 
buller under 3.1.1. 

 Oro kring att man placerar stationen precis 
utanför vattenskyddsområdet. 

Se samlat svar angående 
vattenskyddsområdet under 3.1.3. 

 Framför att den idyll som området tidigare 
utgjort inte finns kvar och oroar sig för att inte 
kunna sälja fastigheten under rådande 
omständigheter.  

Framför besvikelse inför beslutsfattare och 
stora företag, att man inte värnar 
landsbygden och den lokala befolkningen. 

I MKB för projektet ska samtliga 
intressen och värden beskrivas 
och bedömas. Synpunkter i 
samrådet är en viktig del i 
informationsinhämtningen. Utifrån 
samtlig information görs sedan 
slutgiltig bedömning.  

Se samlat svar för oro för 
värdeminskning under 3.1.5. 

3.  Boende på Sågfäbodvägen framför 
olämplighet i samrådstid (både pandemi och 
semestertid) samt att inte ha fysiskt möte. 
Tycker att det är för stort ansvar på enskilda 
att ordna dialogmöten. 

Se samlat svar för genomförande 
av samråd under 3.1.4. 

 Framför att samtliga boende i området blir 
inringade av kraftledningar och 
transformatorstationer. Ser oro över att det 
utökas succesivt hela tiden. Har viss 
förståelse för att man inte ville ta med detta i 

Sökanden har svårt att påverka 
den process som föregått 
etablering i området då Sökanden 
enbart ansvarar för elanslutning. I 
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detaljplanearbetet för Microsofts etablering i 
Stackbo men dessa förutsättningar bör ha 
varit kända tidigare och den närboende får 
uppfattningen att man medvetet undanhållit 
denna information för att inte stoppa 
Microsofts etablering.  

MKB:er kommer samlade effekter 
i området att beskrivas. 

 Sedan tidigare är det problem med 
ljudstörningar från befintligt ställverk i 
Stackbo. 

Se samlat svar för ljud och buller 
under 3.1.1. 

 Oro för elektromagnetiska fält från 
anläggningar och kraftledningar och hur det 
påverkar de närboendes hälsa. 

 

Se samlat svar för magnetfält 
under 3.1.2. 

 Den närboende anser att 
transformatorstationen måste flyttas så långt 
som möjligt från bebyggelsen och 
Valsjöbäcken, för att inte riskera människors 
hälsa eller risk för kontamination av bäcken. 
Framför att det är bra markförhållanden och 
att det inte borde vara problem att gräva 
längre och öka avståndet. 

Se samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 

Se samlat svar för 
vattenskyddsområdet under 3.1.3. 

 All problematik sammantaget (magnetfält, 
ljud, visuellt intrång) gör att värdet på de 
närboendes fastigheter påverkas negativt. 
Människor kommer inte att vilja köpa 
fastigheter i området som omgärdas av 
anläggningarna och ledningarna. Även om de 
inte syns direkt från husen präglas närmiljön 
av detta.  

Sökanden tar till sig informationen 
och kommer att beakta detta i den 
fortsatta processen, tillsammans 
med samtlig övrig information.  

Se samlat svar avseende oro för 
minskat värde för fastigheter 
under 3.1.5. 

 Den närboende framför att denne inte tycker 
att miljöbalkens bestämmelser beaktas, 
varken portalparagrafen 1 kap 1 § eller 
bestämmelserna i 2 kap. Den närboende 
anser att det inte bevisats att det inte 
föreligger risk för skada och olägenhet till 
följd av strålning och ljudföroreningar i 
bebyggelsen som omgärdas av 
elanläggningar. Särskilt påpekas att man 
utifrån ovanstående inte beaktar 
försiktighetsprincipen.  

Se samlat svar avseende 
beaktande av 
försiktighetsprincipen mm. under 
3.1.7. 

Se samlat svar avseende 
magnetfält under 3.1.2. 

Se samlat svar för ljud och buller 
under 3.1.1. 

Sökanden tar till sig synpunkter 
avseende förändring av miljön 
vilket kommer att beaktas i det 
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Samrådsredogörelse – nya 400 och 132 kV kraftledningar Ängsberg 

Den närboende påpekar att denne valt att bo 
lite avsides men ändå nära civilisationen, för 
att undvika ljud och få lite lugn och ro. Denne 
påpekar att dessa värden försvinner nu och 
framöver. 

fortsatta arbetet och beskrivas 
och bedömas in kommande 
MKB:er. 

 Den närboende påpekar att denne inte tycker 
att lokaliseringsprincipen 2 kap 6 § har 
beaktats och anser att det är de ekonomiska 
aspekterna som får styra. Då det är Microsoft 
som är behovsdrivande bör de få betala. Den 
närboende anser att ledningarna bör grävas 
ned och att andra sträckningar bör utredas. 

Sammanfattningsvis konstaterar den 
närboende att det finns ytterligare paragrafer 
i MB att hänvisa till men att bara 2 kap i sig 
föranleder att anläggningarna och 
ledningarna bör flyttas så långt bort från 
bebyggelse och vattendrag/vattentäkt som 
möjligt. Ledningarna bör också grävas ned. 

Se samlat svar avseende 
beaktande av 
försiktighetsprincipen mm. under 
3.1.7. 

Se samlat svar avseende 
sträckningsalternativ under 3.1.6.  

Se samlat svar avseende 
vattenskyddsområdet under 3.1.3. 

 

4.  Boende på Laggarbovägen framför 
synpunkter kring terminologin i 
samrådsunderlaget avseende stationer. 

Vad gäller benämning på 
stationer och anläggningar inom 
elnätet är det inte alltid självklart 
vad man talar om. Av den 
anledningen har Sökanden i det 
samrådsbrev som skickats ut 
tydliggjort detta för att det inte ska 
bli missförstånd.   

 De närboende framför att de sålde mark till 
Svenska kraftnät inför byggnation av 
kopplingsstation Ängsberg för ett antal år 
sedan. De framför att dialog och samråd 
genomfördes på ett bra sätt, flera alternativ 
presenterades och markägarna fick vara med 
och tycka till om placering. Svenska kraftnät 
köpte in ytterligare mark, bland annat för att 
säkerställa skyddande trädrader kvar mot 
Laggarbovägen/Stackbo. Det nämns i MKB 
från 2007 och var även något som 
länsstyrelsen framförde att ”det är önskvärt 

att behålla skog så långt österut som möjligt”. 

De närboende hänvisar till 
försiktighetsprincipen. 

Sökanden tar till sig informationen 
och kommer att beakta detta i den 
fortsatta processen, tillsammans 
med samtlig övrig information.  

Se samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 
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Samrådsredogörelse – nya 400 och 132 kV kraftledningar Ängsberg 

De närboende framför att skogsmarken 
köptes av Svenska kraftnät för att behålla de 
skyddande trädraderna mot de närboende. 
Träden vill nu Vattenfall Eldistribution ta ner 
för att skapa redundans för Microsofts 
datacenter. De närboende pekar på 
avsaknaden av alternativ, bortsett från det 
budgetalternativ som presenterats men direkt 
fått avslag på grund av primär vattentäkt.   

 Det alternativ som nu presenteras anser de 
närboende vara budgetalternativ nr två 
eftersom de inte anser att man gjort någon 
omvärldsanalys. De närboende har 
synpunkter på processen och att Vattenfall 
Eldistribution använder sig av konsulter. De 
närboende framför att de inte har förtroende 
för Vattenfall och dess konsult, de tycker att 
processen har genomförts på ett sätt som 
inte skapar trovärdighet. De närboende 
framför att det kan sluta med att Microsoft 
istället bygger diselgeneratorer på plats för 
sin redundans. 

Sökanden har inhämtat 
information om området och de 
förutsättningar som råder på 
platsen. Det är dock inte möjligt 
att undvika aktuellt område för 
planerade ledningar då anslutning 
ska göras till befintligt ställverk 
Ängsberg. Sökanden vill dock 
poängtera att samrådet och den 
information och de synpunkter 
som framkommer är en viktig del i 
processen för att ta fram ansökan 
och miljökonsekvensbeskrivning, 
så att alla aspekter kan beaktas.   

 De närboende har synpunkter kring 
hänsynsreglerna och principen om 
försiktighet i miljöbalken. De närboende 
tycker att det är uppenbart att det i det här 
fallet inte finns ”synnerliga eller särskilda 

skäl” att frångå principen. De anser inte att 

det finns något samhällsintresse i detta fall 
utan att det enbart är fråga om att skapa 
redundans för ett kommersiellt bolag. Detta 
borde gå att lösa på ett sätt som inte förstör 
livs- och boendemiljön för människor i 
Stackbo. 

Se samlat svar avseende 
beaktande av 
försiktighetsprincipen mm. under 
3.1.7. 

 I samrådshandlingarna diskuteras framtida 
möjliga industrier i området. De närboende 
upplever att Vattenfall Eldistribution hävdar 
att området är lämpligt för elintensiva 
industrier och att boendemiljön inte är viktig. 
Det är som att man vill få kommun och andra 
instanser att bli positiva till förslaget. De 
närboende pekar på att det i främst södra 
Stackbo finns obebyggda villatomter med 

Sökanden i sig har inte några 
synpunkter på lämpligheten för 
framtida industrier. Skrivelserna 
bygger på de kommunala planer 
som finns i området.  

Sökanden ansvarar för 
elförsörjning. Behovet av 
elanläggningar är en följd av 
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Samrådsredogörelse – nya 400 och 132 kV kraftledningar Ängsberg 

förhandsbesked om bygglov och att det även 
byggts en del nytt de senaste åren. 
Detsamma gäller i Rörberg. Detta är till följd 
av att man lagt ner flygplatsen och området 
kan betraktas som nybyggarland för de som 
vill flytta ut på landet. Ytterligare byggnation 
av bostäder lär det bli. 

planering och exploatering. 
Sökanden har att förhålla sig till 
ellagen och miljöbalken för 
planering och uppförande av 
ledningar. Då elnätet är ett 
sammanhängande nätverk måste 
man förhålla sig till de 
anslutningspunkter som finns. 
Sökanden måste väga samman 
samtliga aspekter i sina 
bedömningar, något som sedan 
granskas av prövande myndighet. 

 De närboende har i media kunnat läsa att 
Vattenfall Eldistribution tittat på en placering 
av transformatorstation längre västerut, inte 
långt från det nedlagda flygfältet. Det borde 
vara att föredra ur kommunens synvinkel då 
området har ändrad detaljplan och föreslås 
för elintensiv verksamhet. 

Se samlat svar för alternativ 
under 3.1.6. 

 I samrådshandlingarna konstateras att det 
finns en motorstadion i området. Det 
reflekteras dock inte vidare kring det. 
Anledningen att denna kunnat samexistera 
med bostadsbebyggelsen är den skyddande 
trädridån som Vattenfall Eldistribution nu vill 
ta bort för att uppföra sina kraftledningar. Det 
kommer att innebära negativ påverkar både 
avseende buller och estetik. De närboende 
har sedan tidigare varit i kontakt med 
Svenska kraftnät för frågeställning om 
bullervall kring motorstadion. De närboende 
anser inte att föreslagen byggnation av 
ledningarna är genomförbar om fortsatt 
samexisterande ska vara möjligt för 
bostadsbebyggelse i södra Stackbo och 
motorstadion. 

Se samlat svar för ljud och buller 
under 3.1.1. 

 De närboende framför att boendemiljön 
väsentligt försämrats och begränsats till följd 
av Microsofts etablering. Skogsområden för 
vilda djur samt för rekreation, hundaktiviteter 
och ridning har tagits bort. Att ytterligare ta 
bort skog i området anser de närboende vara 
ett stort intrång. 

Sökanden tar till sig informationen 
som kommer att vara del i det 
fortsatta arbetet och det kommer 
att beaktas i kommande MKB:er. 
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 De närboende vill se flera alternativ som de 
kan ta ställning till och de vill att Vattenfall 
Eldistribution tar sitt ansvar att skapa 
förtroende hos de närboende. Liggande 
förslag innebär enorma konsekvenser för de 
boende. De framför att de anser att 
länsstyrelsen bör besluta om betydande 
miljöpåverkan. 

Se samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 

 

5.  Närboende på Sågfäbodvägen framför att 
Sökanden och myndigheter har ett stort 
ansvar att föra dialog med boende i området. 
De anser att skriftligt samråd med hänvisning 
till Corona inte är acceptabelt, det skulle ha 
gått att ordna fysiska informationsmöten. 

Se samlat svar för genomförande 
av samråd under 3.1.4. 

 De närboende har synpunkter på att bara ett 
alternativ har presenterats som man ska ta 
ställning till, i lokaltidningar har de tidigare 
sett flera tänkbara förslag. De närboende 
anser att man bara presenterar det som är 
billigast för Sökanden. 

Se samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 

 De närboende anser att man inte tar hänsyn 
till boendemiljön och miljökonsekvenser vid 
placering av ny transformatorstation i 
anslutning till vattenskyddsområde. De 
påpekar att vattenskyddsområdet enligt 
skyltning på Laggarbovägen börjar söder om 
Valsjöbäcken och att även ny placering i så 
fall är inom vattenskyddsområdet. 

Sökanden väger samman samtlig 
information, där boendemiljön och 
påverkan på 
vattenskyddsområdet är viktiga 
delar.  

Se samlat svar avseende 
vattenskyddsområdet under 3.1.3. 

Se samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 

 De närboende framför oro kring eventuellt 
oljeutsläpp då de boende i området har egna 
brunnar. Även för miljön blir det stora 
konsekvenser och de närboende anser att 
miljökonsekvenser får stå tillbaka för 
ekonomiska intressen. 

Se samlat svar avseende 
vattenskyddsområdet under 3.1.3. 

Se samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 

 De närboende framför oro från strålning och 
buller till följd av ny station och ledningarna. 
De framför oro kring sambandet mellan 
elektromagnetiska fält och vissa sjukdomar. 
De hänvisar till försiktighetsprincipen. De 
anser inte att man följer det om man placerar 

Se samlat svar för magnetfält 
under 3.1.2.  

Se samlat svar för ljud och buller 
under 3.1.1. 
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ny transformatorstation ca 50 m från 
närmaste bostadshus.   

Transformatorstationen kommer 
att placeras så att avståndet från 
stationsområdet till närmaste 
bostadshus blir ca 130 m. 

 De framför att de anser att ledningarna bör 
grävas ned. Luftledningar innebär större 
ledningsgata och att man måste ta ner mer 
skog, som idag nyttjas för rekreation och som 
bidrar till bullerskydd mot motorstadion och 
väg 56. Detta behöver beaktas. 

Sökanden förordar luftledning i 
regionnätet där det är möjligt, 
främst på grund av 
driftsäkerheten. I aktuellt område 
innebär också luftledningar en 
mindre påverkan på 
vattenskyddsområdet än 
markkabel, då mängden 
grävarbeten minimeras. 
Teknikvalet kommer beskrivas 
närmare i MKBn.  

Påverkan på rekreation och 
landskapsbilden kommer att 
uppstå lokalt och är en av de 
aspekter som kommer att 
beskrivas och bedömas i 
kommande MKB:er. 

Se samlat svar för ljud och buller 
under 3.1.1. 

 De närboende tycker inte att Sökanden 
beaktar försiktighetsprincipen och 
lokaliseringsprincipen.  

Se samlat svar avseende 
beaktande av 
försiktighetsprincipen mm. under 
3.1.7. 

 De närboende framför oro kring värdet på 
fastigheter i området när det exploateras. De 
anser att värdet kommer att minska då 
människor inte vill bo i ett område med 
elanläggningar och kraftledningar. 
Landskapsbilden har redan blivit sämre och 
området är inte längre den idyll som de 
boende sökt sig till när de köpte sina 
fastigheter.   

Se samlat svar avseende oro för 
minskat värde på fastigheter 
under 3.1.5. 

 De närboende har synpunkter på att 
Sökanden uttalat att det är ledningarna som 
är på remiss. Då de hänger ihop med 
placering av transformatorstationen är det 

Det är för ledningarna som 
samråd genomförs som en del i 
att ta fram ansökningshandlingar. 
Sökanden ska dock beakta de 
kumulativa effekterna och göra 
samlade bedömningar. Sökanden 
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naturligt att ha synpunkter även på valet av 
denna placering. 

beaktar således även synpunkter 
kring helheten, även om stationen 
inte prövas enligt samma process 
och lagstiftning. 

 De närboende kräver att man gör en 
omfattande miljökonsekvensbeskrivning och 
att man tar ett helhetsgrepp för att titta på 
flera alternativ, som är bättre för hälsa och 
miljö. Nuvarande förslag innebär väldigt stora 
negativa konsekvenser för de boende. 

Sökanden har utrett och studerat 
flera alternativ och det kommer i 
projekten att tas fram 
miljökonsekvensbeskrivningar, 
som del i beslutsunderlagen till 
prövande myndighet. 

Se även samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 

6.  Två par närboende på Sågfäbodvägen har 
lämnat samlat yttrande avseende planerad 
transformatorstation och planerade 
kraftledningar. De uttrycker oro kring 
placering av transformatorstationen i 
anslutning till vattenskyddsområde och 
Valsjöbäcken. De påpekar att det borde vara 
strandskyddat område och ställer sig 
tveksamma till att bygglov skulle godkännas 
då flera fastigheter i området fått avslag på 
bygglov pga strandskydd. 

Se samlat svar avseende 
vattenskyddsområdet under 3.1.3.  

Exakt placering av 
transformatorstation inom det 
område som presenterats i 
samrådsunderlaget utreds. Hela 
området kommer inte att 
bebyggas. Placeringen kommer 
att anpassas för att hamna 
utanför strandskyddat område och 
så långt från Laggarbovägen som 
möjligt för att maximera avståndet 
även till bebyggelse. 

Bygglovsansökan handläggs av 
kommunen. 

 De utrycker synpunkter och oro kopplat till 
den avverkning som krävs för planerade 
ledningar, då det förändrar landskapsbilden 
och öppnar upp för ljud mot väg 56 och 
motorstadion. 

I MKB som Svenska kraftnät tog fram för 
befintlig station Ängsberg år 2007 nämns att 
det ska finnas en skyddande trädrad och att 
den ska behållas så långt österut som möjligt 
för att säkerställa låg ljudnivå och 
insynsskydd för boende efter 
Laggarbovägen, i enlighet med 
försiktighetsprincipen i MB. 

Påverkan och effekter till följd av 
ledningarna och stationen 
kommer att beskrivas närmare i 
MKB:er för projekten, som utgör 
beslutsunderlag för 
tillståndsansökningar för 
ledningarna. Där bedöms 
samtliga berörda aspekter. 

Avverkning kommer att bli aktuellt 
men ett område och en ridå mot 
Laggarbovägen kommer att finnas 
kvar och till viss del utgöra barriär 
mot planerade anläggningar.  
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Se samlat svar för ljud och buller 
under 3.1.1. 

 De närboende uttrycker stor oro kring 
strålning och magnetfält. Då de närboende 
omgärdas av ledningar och stationer från 
flera håll är de oroliga för hälsoeffekter på 
lång sikt. De framför att myndigheterna 
rekommenderar en försiktighet för 
allmänheten. 

Se samlat svar för magnetfält 
under 3.1.2. 

 De närboende framför oro kring att en ny 
transformatorstation möjliggör och kan locka 
till sig ytterligare etableringar av elintensiva 
verksamheter i området. 

Sökanden ansvarar för- och driver 
elnätet, det är kommunen som 
ansvarar för den kommunala 
planeringen och att avgränsa och 
peka ut markanvändning för olika 
områden. 

 De närboende påpekar att de är oroliga för 
värdeminskning på deras fastigheter till följd 
av att landskapsbilden förändras totalt. 

Se samlat svar avseende oro för 
minskat värde på fastigheter 
under 3.1.5. 

 De närboende påpekar avsaknad av 
alternativa placeringar och de ser fram emot 
en MKB av det planerade området från 
länsstyrelsen. 

Se samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 

Det är Sökanden som ansvarar 
för att ta fram MKB men 
länsstyrelsen är en viktig 
samrådspart och ska vara 
vägledande avseende innehåll 
och omfattning av MKB. 

7.  Närboende på Sågfäbodvägen har inkommit 
med yttrande och har synpunkter på att 
transformatorstationen inte ska byggas för 
nära bebyggelse och vattenskyddsområde.  

Se samlat svar avseende 
vattenskyddsområdet under 3.1.3. 

Se samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 

 De närboende uttrycker oro kring 
hälsoeffekter till följd av magnetfält. De 
närboende anser att hälso- och 
miljöaspekterna är betydligt viktigare än de 
ekonomiska aspekterna.  

Se samlat svar angående 
magnetfält under 3.1.1.  

 De närboende hänvisar till 
försiktighetsprincipen och att åtgärder ska 
vidtas för att motverka miljö- och hälsorisker, 

Se samlat svar avseende 
beaktande av 
försiktighetsprincipen mm. under 
3.1.7. 
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vilket inte tillämpats vid placering av 
transformatorstationen. 

Se samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 

 De närboende uttrycker synpunkter avseende 
värdeminskning av hus och stugor i området 
till följd av exploatering (kraftledningar, fler 
anläggningar, tyngre trafik och potentiella 
hälsoeffekter).  

Se samlat svar avseende oro för 
minskat värde på fastigheter 
under 3.1.5. 

 De närboende tycker inte att det är en 
acceptabel placering av 
transformatorstationen, varken ur hälso- eller 
miljöperspektiv. De närboende påtalar 
påverkan på vattenskyddsområdet samt oro 
för ökat buller från anläggningar och trafik. 
Och återigen värdeminskning på hus och 
stugor. De närboende ställer sig frågande till 
hur man avser kompensera för detta. 

Se samlat svar avseende 
alternativ under 3.1.6. 

Se samlat svar avseende 
vattenskyddsområdet under 3.1.3. 

Se samlat svar avseende ljud och 
buller under 3.1.1. 

Se samlat svar avseende oro för 
minskat värde på fastigheter 
under 3.1.5. 

   

 

3.1 Samlade svar 

3.1.1 Ljud och buller 
Sökanden har förståelse för att det finns oro för ökade störningar till följd av ljud och buller, i 
synnerhet tillfälligt vid planerade byggnationsarbeten. Sökandens anläggningar kommer att placeras 
på sådana avstånd från bostadsbebyggelse att det inte kommer att medföra otillåtet buller för 
närboende. 

Att avverkning till följd av ledningarna skulle medföra ökat buller från motorstadion är inte sannolikt. 
Vad gäller buller kan riktigt tät skog kan ge viss ljuddämpning, främst vad gäller högfrekventa ljud. 
Detta gäller om skogen finns nära både källa och mottagare. Skog på långa avstånd från både källa 
eller mottagare har mindre betydelse för dämpningen. Oavsett har det visat sig att dämpningen 
oftast är väldigt liten, men den maskerande effekten av att skog genererar andra ljud t.ex. vindljud 
och naturljud är ofta av större betydelse för de som bor nära skog som avverkas. I aktuellt fall sker 
inte avverkning av skog i direkt anslutning till bostadshus eller motorstadion.  

Rörande buller från motorstadion är det upp till varje enskild verksamhetsutövare att säkerställa att 
gällande riktlinjer för buller efterlevs.  

3.1.2 Magnetfält 
Sökanden har förståelse för de närboendes oro då det i området finns många stationsanläggningar 
kopplat till elnätet samt kraftledningar. Sökanden förhåller sig till försiktighetsprincipen och tar del av 
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den forskning som finns tillgänglig inom området. Planerade anläggningar kommer inte att medföra 
några förhöjda magnetfält i boendemiljöer. 

Magnetfält från stationsanläggningar och transformatorstationer i sig är begränsade i utbredning 
och beror främst på de ledningar som går ut/in från en station. På 20 m avstånd från en station är 
fälten till följd av stationen försumbara i jämförelse med de nivåer som alstras på samma avstånd 
från anslutande ledningar. Planerad transformatorstation kommer att placeras så långt från 
Laggarbovägen som möjligt, inom det område som presenterats i samrådsunderlaget (hela det 
utpekade området ska inte bebyggas). Stationen kommer att anpassas för att hamna utanför 
strandskyddat område. Det innebär att det kommer att vara ett större område och en skogsridå mot 
vägen och närmaste bostadshus kommer att hamna på ett avstånd om ca 130 m från stationen. 
Magnetfälten från aktuella ledningar har beräknats och presenterats i samrådsunderlaget. 
Ledningarna kommer att hamna på sådant avstånd från bostadsbebyggelse att de inte kommer att 
medföra förhöjda magnetfält för de boende. Att det i området finns ledningar och stationer i flera 
väderstreck i området gör inte att fälten vid bostadshus blir högre, avstånden till boendemiljöer är så 
pass långt att det inte innebär förhöjda magnetfält. Givet förutsättningarna förhåller sig Sökanden till 
den försiktighet som rekommenderas av myndigheter avseende magnetfält. 

3.1.3 Vattenskyddsområde 
Sökanden har fört dialog med Gästrike Vatten (eller Gävle Vatten som är berört dotterbolag) 
avseende vattenskyddsområdet. Genom placering av transformatorstationen utanför 
vattenskyddsområdet, i kombination med den säkerhetsutrustning och de försiktighetsåtgärder som 
vidtas vid byggnation av transformatorstationen, anser Sökanden att man vidtagit den säkerhet som 
krävs. Sökanden förhåller sig till de föreskrifter som gäller och kommer fortsatt föra dialog med 
Gävle Vatten och Gävle kommun för att göra erforderliga anpassningar. 

För att minimera påverkan på vattenskyddsområdet har Sökanden, i enlighet med synpunkter från 
Gästriske Vatten, beslutat att uppföra den nya stationen utanför vattenskyddsområdet. De ledningar 
som krävs för att ansluta till stationen planeras huvudsakligen som luftledningar för att minimera 
behovet av schaktarbeten. Val av stolptyper kommer att göras för att minimera påverkan på 
vattenskyddsområdet. Fortsatt dialog kommer att föras med kommunen, Gävle Vatten samt 
länsstyrelsen vid val av stolptyper för att säkerställa att påverkan och effekter på 
vattenskyddsområdet minimeras. 

Sökanden kommer att beskriva och bedöma påverkan och effekterna på vattenskyddsområdet i 
kommande MKB:er, vilket kommer att vara del i beslutsunderlaget för prövning av ledningarna. 
Sökanden kommer också i bygglovsprocessen för stationen för förhålla sig till och ta fram det 
underlag som krävs för prövningen. Stationen kommer att anpassas för att hamna utanför 
strandskyddat område kring Valsjöbäcken. 

3.1.4 Genomförande av samråd 
Sökanden har aktivt under processen kontaktat närboende i området och erbjudit fysiska möten 
separat. Detta som komplement till det skriftliga underlag som skickats ut och den erbjudan om att 
enskilda själva kan kontakta Sökanden för digitala eller fysiska möten. Samrådstiden har varit 
tilltagen då det varit semestertid och de som bett om ytterligare svarstid har getts möjlighet till detta. 
Sökanden har gjort sitt bästa för att vara flexibel samt anpassa samrådet utifrån pågående pandemi 
och samtidigt förhålla sig till de rekommendationer som myndigheterna utfärdat.  
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3.1.5 Minskat värde på fastigheter (hus/stugor/tomter) i området 
Sökanden har förståelse för den oro som de närboende uttrycker. Området är under pågående 
förändring vilket får en påverkan på närmiljön, där det lantliga i viss mån byts ut mot ett mer 
industriellt landskap. Planering och etablering av elintensiva verksamheter medför behov av 
elförsörjning, vilket är Sökandens ansvar. Sökanden har en mängd olika aspekter att ta hänsyn till 
vid planering av nya anläggningar. För att minimera den direkta påverkan på boendemiljön öster om 
Laggarbovägen har Sökanden för avsikt att placera sina anläggningar så långt västerut det är 
möjligt i aktuellt område. Ambitionen är att bibehålla en skogsridå mot vägen och således mot 
bostadsbebyggelsen. Ersättning för intrång till följd av kraftledningar utgår till direkt berörda 
markägare enligt gängse normer och ersättningsprinciper. Ersättningsfrågor hanteras i ett senare 
skede genom frivilliga markupplåtelser och/eller ledningsrättsförfarande. Att närområdet där man 
bor förändras och exploateras innebär normalt inte att ersättning utgår.   

3.1.6 Alternativ 
Sökanden har utrett och tittat på alternativ för placering av transformatorstation och kraftledningar. 
Utförligare beskrivningar av detta kommer att presenteras i kommande MKB:er. Anslutning till det 
överliggande elnätet ska ske vid stamnätsstationerna Stackbo och Ängsberg varför påverkan i 
aktuellt område är ofrånkomligt. Val av stationsplacering för ny transformatorstation är avgörande 
för val av ledningssträckningar, inte minst för hur långa ledningar som krävs. Längden på 
ledningarna är direkt kopplad till påverkan på den omgivande miljön, längre ledningar innebär högre 
kostnader men också påverkan på större områden och såldes mer omfattande påverkan totalt sett.  
Val av alternativ görs utifrån en sammanvägning av en mängd olika parametrar, där kostnaden är 
en del men där även exempelvis landskapsbild och boendemiljö är viktiga aspekter. Det förslag som 
nu presenteras är det som utifrån samtlig tillgänglig information har bedömts som mest lämpligt och 
som Sökanden därför samråder kring med berörda parter. Samrådet är en del i 
informationsinhämtningen och utgör ytterligare underlag att väga in för att bedöma vad som är mest 
lämpliga alternativ.  

Sökanden har också att beakta valet av ”bästa möjliga teknik”. Sökandens uppfattning är att 

luftledning normalt är den bästa möjliga tekniken på aktuella spänningsnivåer, huvudsakligen med 
avseende på driftsäkerhet och felavhjälpning. I aktuellt fall där ledningarna går genom 
vattenskyddsområde är det ytterligare skäl till att huvudsakligen välja luftledning där det är möjligt. 
Grävarbeten inom vattenskyddsområdet ska minimeras och markkabel innebär betydligt mer 
omfattande grävarbeten jämfört med luftledning. I enlighet med synpunkter från Gävle Vatten har 
Sökanden således huvudsakligen förordat luftledning.  

3.1.7 Beaktande av försiktighetsprincipen m.fl. paragrafer i miljöbalken  
Flera närboende har haft synpunkter på att Sökanden inte beaktar aktuell lagstiftning, främst 
försiktighetsprincipen gentemot de närboende i området. Sökanden delar inte denna uppfattning 
utan anser att man förhåller sig till lagstiftningen. 

Sökanden har att förhålla sig till anslutningspunkter i det överliggande elnätet, i detta fall Stackbo 
och befintligt ställverk i Ängsberg. Det är således inte möjligt att helt undvika påverkan i aktuellt 
område. Sökanden har att beakta samtliga aspekter och göra en samlad bedömning för val av 
bästa alternativ, där boendemiljö, landskapsbild och rekreation är viktiga delar. Genom att minimera 
aktuella ledningssträckningar minimeras intrång och omfattningen av det område som påverkas. 
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Genom att flytta stationen längre bort skulle det innebära längre sträckningar och påverkan på 
större område.  

Genom att placera stationen så nära befintligt ställverk Ängsberg som möjligt men utanför 
vattenskyddsområde och samtidigt placera erforderliga anläggningar (station och ledningar) på 
maximalt avstånd från Laggarbovägen så att skogsridå kan bibehållas mot väg och boendemiljöer, 
har Sökanden i nuläget bedömt att man sammantaget minimerar påverkan och effekter i området. 
Sökanden kommer dock att ta med sig och beakta samtlig information som framkommer i samrådet 
för att säkerställa lämpligheten och göra slutgiltiga bedömningar.   

Vad gäller försiktighetsprincipen med avseende på magnetfält hänvisas till stycke 3.1.2 ovan. 
Planerade ledningar och transformatorstation kommer att placeras på sådana avstånd till 
bebyggelse att det inte kommer att medföra några förhöjda magnetfält i boendemiljöer, varken till 
följd av nya anläggningar eller i samverkan med befintliga anläggningar i området. Sökanden 
förhåller sig till den försiktighet som rekommenderas av myndigheter. 

Vad gäller ljud och buller hänvisas till stycke 3.1.1 ovan.  

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. 

Tabell 8 Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Organisation Synpunkter Kommentarer 

Gästrike Vatten 
(eller Gävle Vatten 
som är berört 
dotterbolag) 
 

Gävle Vatten framför att de är positivt 
inställda till den nya placeringen av 
transformatorstationen. Även den nya 
placeringen ligger inom åsens 
tillrinningsområde men Gävle Vatten 
anser att riskerna för grundvattnet är 
hanterbara förutsatt att erforderliga 
skyddsåtgärder vidtas. 

Gävle Vatten har inte något att erinra mot 
föreslagna sträckningar för 400 kV 
ledningarna inom vattenskyddsområdet. 
Med hänsyn till vattentäkten förordar de 
luftledning framför markkabel då det 
minimerar behovet av schaktning inom 
området. För att kunna bedöma den 
samlade risken för vattentäkten önskar 
Gävle Vatten mer information kring 

Sökanden tar till sig Gävle 
Vattens synpunkter och 
kommer att beakta detta i 
det fortsatta arbetet. 
Fortsatt dialog kommer att 
föras med Gävle Vatten för 
att säkerställa lämplighet 
och kunna göra 
anpassningar för att 
minimera påverkan på 
vattenskyddsområdet. 
Sökanden kommer i 
kommande handlingar att 
beskriva och beakta de 
aspekter som förts fram 
som viktiga att beskriva och 
bedöma. 
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anslutningen mellan luftledningarna och 
befintlig station vid Ängsberg. 

För planerade 132 kV ledningar framför 
Gävle Vatten att de förordar luftledningar 
framför markkablar inom 
vattenskyddsområdet. De noterar dock att 
delar måste anläggas med markkabel pga 
platsbrist. Gävle Vatten önskar få mer 
information rörande övergången från 
luftledning till markkabel för att kunna 
bedöma den samlade risken för 
vattentäkten. I övrigt hänvisar Gävle 
Vatten till tidigare yttrande 2019-12-20 för 
132 kV ledningarna. 

Gävle Vatten framför att lokal hänsyn bör 
tas inom vattenskyddsområdet med 
avseende på val av 
stolpkonstruktion/fundament. Gävle 
Vatten önskar vara delaktig i kommande 
detaljprojektering men vill redan nu 
påpeka att stolpar som kan förorena 
omgivande mark, exempelvis 
impregnerade trästolpar, bör undvikas.  

Gävle Energi Har inget att erinra mot planerade 400 kV 
ledningar.  

Vad gäller planerade 132 kV ledningar 
framför Gävle Energi att om det krävs 
åtgärder för att skydda deras kablar längs 
Laggarbovägen så ska det bekostas av 
den som föranleder åtgärden. 

Sökanden kommer vid 
framtida projektering och 
byggnation att föra dialog 
med andra berörda 
ledningsägare och anpassa 
samt säkerställa att 
erforderliga åtgärder vidtas 
för att undvika skada. 

Skanova/Telia Telia har lokalnät i området, som går 
parallellt med hela sträckan mellan 
Ängsberg och Ängsberg södra. Ytterligare 
ledning korsar det aktuella området. Telia 
ber Sökande att beakta avstånd som 
krävs mellan högspänningsledningar och 
teleanläggningar.Telia önskar så långt 
som möjligt behålla betinliga anläggningar 
i nuvarande läge för att slippaolägenheter 
och kostnader som kan uppstå i samband 
med flytt.  

Sökande kommer under 
detaljprojektering att 
använda ”ledningskollen” för 

att lokalisera samtliga 
ledningar som kan beröras 
under byggnation.  

Skulle Telias anläggningar 
behöva flyttas bekostas 
detta av Sökande enligt 
gängse normer.  
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Telia förbehåller sig rätten att i god tid 
innan driftsättningstillstånd ges, utföra 
markpotentialmätningar för i driftsättande 
kraftledning berörda ställverk och 
telestationsområden. 

 

 

5 ALLMÄNHET 
Allmänheten har inbjudits till samråd via annons i Arbetarbladet och Gefle Dagblad 3 juli 2020, samt 
Mitt Gävle den 5 juli 2020. Information om ärendet inklusive samrådsunderlag har även funnits 
tillgängligt på Vattenfall Eldistributions hemsida www.vattenfalleldistribution.se/samrad sedan 23 
juni 2020. 

Allmänheten har inte inkommit med synpunkter i ärendet. 
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