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Inledning

Ellevio AB (nedan kallat Ellevio) planerar att ansöka om förlängt tillstånd, nätkoncession för
linje, för befintlig ledning (145 kV konstruktionsspänning) mellan Särö och Ysby med
benämningen XlAO. Ledningen är belägen i Kungsbacka kommun, Hallands Län.
Kraftledningens syfte är att förse samhället Särö med el. Aktuellt tillstånd för ledningen går ut
30 juni 2018 och därför behöver ett förlängt tillstånd sökas.

I.O
0

Syftet med föreliggande samrådsredogörelse är att sammanfatta samtliga yttranden från
myndigheter, organisationer, företag, fastighetsägare och övriga berörda som inkommit under
genomfört samråd. Ellevio bemöter de inkomna synpunkterna i denna samrådsredogörelse.

0

Samrådsredogörelsen utgör en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen som i sin tur utgör en
del av konccssionsansökan.
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Samrådets genomförande

Samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken genområrdes skriftligt och inleddes med ett utskick den
15 november 2017 av samrådsunderlag samt samrådsinbjudan till länsstyrelsen, kommunen,
övriga myndigheter och intresseorganisationer. Endast samrådsinbjudan skickades till berörda
fastighetsägare. Ellevio önskade synpunkter senast den 11 december 2017. Alla samrådsparter i
genomfört samråd kan ses i tabell 1 nedan.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) önskade att bli inbjudna till samrådet och fick anstånd för
inlämnande av synpunkter till den 15 januari 2018. I samband med LRFs inbjudande fick även
Kungsbacka kommun förlängt anstånd till 15 januari 2018.
Samrådet annonserades för allmänheten i Norra Hallands tidning och Kungsbacka-Posten den
17 december 2017 respektive 18 december 2017. I samband med annonsering och utskick lades
samrådsunderlag i sin helhet och annons upp på dlc\10 sc..'samrad.
Inbjudan, annonser och sändlista till närboende redovisas i Bilaga S1. Samrådsunderlaget
bifogas i Bilaga S2.
Tabell 1. Samrådsparter i föreliggande samråd. Streck innebär att inget yttrande inkommit.

Myndigheter

Inkommet yttrande

Länsstyrelsen Hallands län

17-12-18

Kungsbacka kommun

18-01-09

Försvarsmakten HKV
Skogsstyrelsen

17-12-07

Myndigheten för sarnbällsskydd och
beredskap (MSB)

17-11-23

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

17-11-22

Strålsäkerhetsmyndigheten

17-11-30
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Myndigheter

Inkommet yttrande

Trafikverket

17-12-05

Elsäkcrhetsvcrkct

17-12-05
I.O

Organisationer
Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

0

18-01-09

0
0

Råö ornitologiska förening
Västkuststiftelsen

CX)

Naturskyddsföreningen i Kungsbacka

m

BirdLifc - Ornitologiska föreningen

Lf)

17-12-11

Företag
Skanova

17-12-01

2017-11-27 och 2017-12-10

Inga övriga intressenter har noterats i detta
samråd

Yttranden och bemötanden

I detta kapitel görs en sammanfattning av de yttranden som inkommit i samrådet. Inkomna
yttranden redovisas i sin helhet i Bilaga S3.
3.1

\0
rl

Övriga

3

0
rl

Fastighetsägare och närboende
Fastighetsägare och närboende som berörs
direkt av ledningen

N

Länsstyrelsen och kommuner

Länsstyrelsen i Hallands län skriver att de i detta fall, när samrådet gäller en befintlig
luftledning som inte föreslås flyttas så har länsstyrelsen inga synpunkter. Om det vore möjligt
att marläcirlägga kraftledningen så skulle det kunna minska påverkan på landskapsbilden vid
riksintressena i området. Nedgrävning av en kraftledning kan dock innebära annan påverkan på
natur- och kulturvärden. Miljökonsekvensbeskrivningen bör redovisa påverkan från
elektromagnetiska fält kring ledningarna på liknande sätt som i samrådsunderlaget.
Ellevios bemötande
En utredning av markförläggning av ledningen kommer att göras och redovisas i MKB.
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Kungsbacka kommun anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör innehålla en utredning om
alternativet helt eller delvis markförlagd ledning. Fortsatt bör miljökonsekvensbeskrivningen
beskriva bur närboende utsätts av kraftledningens magnetfält samt eventuella konsekvenser av
detta. Slutligen anser förvaltningen att det bör göras en bedömning om avverkning av kantträd
kommer att innebära negativa konsekvenser för fågellivet.
I.O

Ellevios bemötande
En utredning av markförläggning av ledningen kommer att göras och redovisas i MKB.
Gällande påverkan på boendemiljön med avseende på magnetfält så har det tagits upp i
samrådsunderlaget (se avsnitt 2.3 samt avsnitt 4.2). Uppgifterna kommer dock även att tas med i
MKB:n. Inför kantträdsavverkning så genomförs ett samråd med länsstyrelsen enligt 12 kapitlet
6 § miljöbalken om åtgärden kan tänkas medföra negativ påverkan på naturmiljön. Vid detta
samråd fastställs de skadeförebyggande åtgärder som krävs för att åtgärden ska kunna
genomföras med så liten påverkan som möjligt.
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3.2 Övriga myndigheter och statliga verk
Följande myndigheter och statliga verk har meddelat att de avstår från att yttra sig:
► Myndigheten för samhällskydd och beredskap
Följande myndigheter och statliga verk bar inte haft nå gra synpunkter eller något att erinra mot
att kraftledningen beviljas förlängd koncession:
►
►
►
►

0
rl
\0
rl
0
N

Elsäkerhetsverket
Sveriges geologiska undersökning
Traftlcverket
Skogsstyrelsen

Följande yttranden har inkommit från övriga myndigheter och statliga verk:
Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Ellevio agerar tillfredsställande ur strålskydds
synpunkt.
Strålsäkerhetsmyndigheten vill påpeka att "myndigheternas försiktighetsprincip om
tågfrekventa elektriska magnetiska fält", ADI477, inte existerar längre.
Vidare lämnar Strålsäkerbetsmyndigheten följande information: Strålsäkerhetsmyndighetens
allmänna råd (SSMFS 2008:18) om begränsning av allmänhetens exponering för elektro
magnetiska fält anger referensvärden (rekommenderade maxvärden) för elektromagnetiska fält.
Det finns en svag men vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för
barn som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält under de referensvärdesnivåer som
anges i SSMFS 2008:18. En förhöjd incidens av barnleukemifall har observerats i epidemio
logiska studier nära kraftledningar där magnetfältsnivån i boendemiljön varit förhöjd. Det är
dock inte säkerställt om det finns ett orsakssamband mellan magnetfältsexponering och förhöjd
risk för barnleukemi.
Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört mätningar i boendemiljö. Dessa mätningar indikerar att i
vanlig boendemiljö är magnetfåltsnivåer upp till 0,2 mikrotesla i årsmedelvärde är vanligt
förekommande.
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Ellevios bemötande
Ellevio tackar för inkommen information och noterar yttrandet.
3.3

Organisationer och företag
Följande företag har inte haft några synpunkter eller något att erinra mot att kraftledningen
beviljas förlängd koncession:

► Skanova

I.O
0
0

Följande yttranden har inkommit från organisationer:
Göteborgs Ornitologiska Förening (GOF), regionalförening av BirdLife Sverige, skriver att
de ser fördelar med förlängningen av nätkoncession, jämrört med att förlägga en ny luftledning
på alternativ plats. GOF yrkar på att en inventering av flora och fauna utförs längs med hela
sträckningen innan arbete påbörjas och att verksamheten anpassas i tid och rum efter den
kunskap om floran och faunan som inhämtats vid inventeringarna. Förstudier måste ske i
lämpliga tider på året, så att kunskap inskaffas för de arter som kan förekomma här.
Enligt GOF utgör kraftledningar en risk för fåglar genom kollision och strömgenomgång. De
anser också att kraftledningsgator även kan vara viktiga för den gröna infrastrukturen, vilket
ställer krav på hänsyn vid utförande av underhållsarbeten i kraftledningsgatan.
GOF påpekar även att uppgifter om förekomst av fåglar och andra arter som hämtats från
artportalen saknar den täckning och kvalitet som fordras för att dra några slutsatser om vilka
arter som kan komma att påverkas. De anser att uppgifterna endast kan användas som
komplement till inventeringar och andra utredningar.
GOF nämner dalgången från Gröninge och söderut mot Lunna som en känd lokal för vissa arter
av rovfåglar där det saknas kunskap. Samt nämner att flertalet fågelarter bar observerats i
närheten av kraftledningsgatan. Slutligen påpekar de att kornknarren som nämns i
samrådshandlingen även är upptagen i bilaga 1 i EU:s fågeldirektiv.
Ellevios bemötande
Ellevio tackar för inkomna synpunkter och noterar dessa. Ellevio genomför vanligtvis
naturvärdesinventeringar (och vid behov fågelinventeringar) inför nya kraftledningar men inte
vid förlängningsärenden.
Då ledningen är befintlig är det vid återkommande underhåll för ledningen som påverkan kan
tänkas uppstå på omgivande vegetation. Av de värdefulla områden som passeras återfinns
områdenas värden i skogsgatans sidoområden. lnom den röjda skogsgatan har den regelbundna
röjningen istället skapat nya biotoper. lnför det skogliga underhållet inom skyddade områden
sker alltid samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 §miljöbalken.I samrådet bestäms
lämpliga skadeförebyggande åtgärder.
Ellevio anser att det kan vara motiverat att sätta upp fågelavvisare vid passager av kända
fågelstråk i närheten av en fågelrik sjö/våtmark, dvs. där ledningen korsar ett tydligt
inflygningsstråk. Våtmarks- och sjöfåglar, främst svanar och tranor, anses ha sämre flygförmåga
och är därmed mer kollisionskänsliga än andra arter med bra manöverförmåga. Fåglar flyger
vanligtvis på högre höjd, över trädtopparna och en 145 kV-ledning, när de förflyttar sig längre
sträckor. Vid inflygning går sjöfåglarna ner på lägre flyghöjd inför landning och kommer i
flyghöjd med faslinor och eventuell topplina
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Mot bakgrund till detta planerar Ellevio att sätta upp fågelavvisare på en 145 kV-lcdning, strax
söder om sjön Tysslingen utanför Örebro, i samband med att den ska byggas om med nya
stolpar och linor. Den ledningen passerar ett inflygningsstråk till den fågelrika sjön med bl.a. rik
förekomst av rastande sångsvan.
Ledningen Särö-Y sby passerar visserligen en dalgång men det fnns ingen fågelsjö/våtmark i
nära anslutning till ledningen. Risken för påverkan på kollisionskänsliga arter bedöms inte alls
ligga i nivå med 145 kV-ledningen vid sjön Tysslingen. Ellevio anser inte att nyttan med
fågelavvisare är tillräckligt stor för att motivera den kostnad det innebär att sätta upp och
underhålla fågelavvisare på sträckan över dalgången vid Gröninge.
Ellevio tackar för noteringen angående Kornknarr (Crex crex). Förekomsten kommer att
hanteras i kommande MKB:n.
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) anser att kraftledningen ska markförläggas tillsammans
med övrig infrastruktur såsom vägar, gång- och cykelbanor.
Vidare anser de att luftledningar försvårar brukning av åkermark och medför en intäktsförlust
för skogsbruket.
LRF undrar vilka restriktioner som gäller under häckningstiden i Natura 2000-området och
huruvida åtgärder kommer att vara tillåtna under perioden. De undrar även vilka belägg som
ligger till grund för påståendet att den biologiska mångfalden skulle minska om ledningsgatan
togs bort samt hur eventuella bevarandevärden i kalgatan ska skyddas vid åtgärder för
ledningsskötsel.
Angående elektromagnetiska fält undrar LRF bland annat hur avstånd är beräknade mellan hus
och ledning.
Ellevios bemötande
En utredning av markförläggning av ledningen kommer att göras och redovisas i MKB. Den
aktuella kraftledningen är en befintlig kraftledning och kommer inte ta ny mark i anspråk.
Markägare kompenserades i enlighet med gällande lagar för den mark som kraftledning tog i
anspråk vid uppförandet av kraftledningen.
Åtgärder i kraftledningsgatan såsom underhåll, om dessa kan innebära skada på miljön,
föreskrivs av samråd om åtgärdsförslag för att minska påverkan, se kapitel 2.4 i
samrådsunderlaget. Utöver detta så krävs tillstånd från Länsstyrelsen för underhållsåtgärder
inom naturreservatet/natura 2000 området. Vid tillståndsgivandet ställer Länsstyrelsen krav på
utförandet av åtgärderna. Inget generellt krav finns dock på vad som får göras eller inte under
häckningsperioden inom berört område i naturreservatet/natura 2000 området.
Kraftledningsgator skapar en uppbrytning av miljön och mikrohabitat som gynnar bland annat
fjärilar men även Nattskärra som påträffats inom området. Nattskärra använder
kraftledningsgatan som födosöksområde och fågeln är i behov av en uppbruten skog vid
häckningen.
Avstånd mellan hus och kraftledning är beräknade geografskt i ArcGIS baserat på koordinater
från Ellevio samt fastighetskarta.
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Utifrån en samrådsredogörelse, där inkomna synpunkter redovisas och bemöts, fattar
länsstyrelsen beslut om huruvida kraftledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller inte. Om verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan ska samråd även ske med
de övriga statliga myndigheter, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda,
om dessa inte redan varit med i samrådsprocessen. Verksamhetsutövaren kan även välja att
samråda med en bred samrådskrets direkt.
Samråd genomförs nu med alla som kan antas vara särskilt berörda av projektet. l denna krets
ingår fastighetsägare och närboende inom cirkalO0 meter till kraftledningen. Ellevio bar för
föreliggande projekt även valt att redan från början samråda med en bred samrådskrets av
myndigheter och andra intressenter. De samrådsparter som är med i föreligg ande samråd kan
ses i Tabell I nedan. Samråd och tillståndsansökan för den aktuella ledningen handläggs av
Pöyry på uppdrag av Ellevio. Samråd med allmänheten sker genom annonsering i Norra
Halland och Kungsbacka�Posten.
Tabell
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I. Samrådsparter i föreliggande samråd.

0

Myndigheter

rl

Länsstyrelsen Hallands län

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Kungsbacka kommun

Strålsäkerhetsmyndigheten

Försvarsmakten HKV

Trafikverket

Skogsstyrelsen

Elsäkerhetsverket

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB)
Organisationer
Naturskyddsföreningen i Kungsbacka

Råö ornitologiska förening

BirdLife - Ornitologiska föreningen

Västkuststiftelsen

Företag
Skanova
Fastighetsägare och närboende
Fastighetsägare och närboende som berörs
direkt av ledningen
Övriga
Inga övriga intressenter har noterats i detta
samråd

De synpunkter som inkommer i samrådet beaktas i det fortsatta arbetet med ledningen och
sammanställs i en samrådsrcdogörelse som är en del av kommande MKB.
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2.2

Ledningen s sträckning
Ledningen sträcker sig i en båge från ledningen XL35 vid Ysby till ställverket XT391 vid Särö,
Kungsbacka kommun, Hallands län (Figur 1). Ledningen är ca 7 km lång och sträcker sig i
huvudsak genom skogs- och jordbruksmark. Kraftledningen utgår från påstickspunkt vid Ysby
sedan går ledningen i västlig riktning över Stockaån mot Heden där den viker av i
nordnordvästlig riktning mot Sandsjöbacka naturreservat. Kraftledningen viker sedan av i
nordöstlig riktning intill Kyrkobyn och sträcker sig inom reservatsgränsen förbi Kyrkobyn-Dala
mot Sandsjöbackaleden. I höjd med Stora Sannå viker kraftledningen av i nordvästlig riktning
och ansluter slutligen till ställverk XT391 Särö.
2.3

Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska
fält. Elektriska och magnetiska fält uppkommer bland annat vid generering, överföring och
distribution samt slutanvändning av el. Fälten finns överallt i vår miljö kring kraftledningar,
transformatorer och elapparater såsom hårtork och dammsugare. Elektriska fält avskärmas av
vegetation och byggnader och därmed orsakar kraftledningar inga höga elektriska fält inomhus.
Magnetfält avskärmas däremot inte av väggar och tak och därför kan magnetfältet inne i hus
nära kraftledningar vara högre än vad som normalt förekommer i bostäder. Magnetiska fält mäts
i mikrotesla (µT) och styrkan beror på ledningens strömlast, fasernas inbördes placering och på
avståndet mellan faserna. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från ledningen
(dubbla avståndet ger en fjärdedel av magnetfältet).
Trots mångårig forskning runt om i världen anses det vetenskapliga underlaget fortfarande inte
tillräckligt för att ett gränsvärde ska kunna sättas för långvarig exponering av magnetfält från
kraftledningar. Det finns ett referensvärde (rekommenderat maxvärde) för allmänheten avseende
kortvarig exponering. Det är 100 µT enligt Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd (SSMFS
2008:18).
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten
har arbetat fram en vägledning vid samhällsplanering och byggande (Magnetfält och
hälsorisker, 2009). Följande rekommenderas om det kan genomföras till rimliga kostnader:
•
•
•

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska
anläggningar så att exponeringför magnetfält begränsas.
Undvik att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger
förhöjda magnetfält.
Sträva efter att begränsa fält som starkt awikerfrån vad som kan anses normalt i hem,
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer

Ellevios avsikt är att uppfylla myndigheternas rekommenderade försiktighetsprincip.
Magnetfältsbcräkningar för XIAO är genomförda baserat på en årsmedelströmlast av 116 A
vilket ger ett magnetfält enligt grafen i Figur 5. Magnetfältet är starkast vid ledningens mitt och
avtar i takt med avståndet. Magnetfältet har beräknats 1,5 meter över markytan. Beräkningen är
gjord för ett värstafallsscenario med en ledningshöjd på 6,5 meter ovan mark.
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Tillfartsvägar och placering av vrkesupplag planeras i samband med avverkningen. l första
hand används den befintliga ledningsgatan som transportväg.
I det fall underhållsåtgärderna kan antas medföra en negativ påverkan på natur- eller kulturmiljö
kommer Ellevio att samråda med Länsstyrelsen kring åtgärderna enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
respektive 2 kap. 10 § kulturmiljölagen.
2.5

\.0
0

Elsäkerhet

Är en byggnad belägen/placerad för nära en kraftledning kan det innebära risk för att någon
person, byggnaden, eller ledningen skadas. Elsäkerhctsvcrkcts starkströmsföreskrifter anger
regler för minsta avstånd mellan byggnader och kraftledningar. Elnätsföretaget är skyldigt att
känna till och ta hänsyn till dessa regler när en ledning byggs. På samma sätt behöver den som
uppför, utökar eller ändrar en byggnad, eller ger tillstånd till en sådan åtgärd, känna till och ta
hänsyn till avståndsreglema så att inte någon del av byggnaden kommer för nära en befintlig
kraftledning.

0

Minsta tillåtna avstånd mellan en högspänningsledning och närmaste byggnadsdel beror på
ledningens spänning. För en ledning med konstruktionsspänning 145 kV ska det horisontella
avståndet mellan fasledare och närmaste byggnadsdel vara minst 10,5 meter inom
detaljplanelagt område. Utanrör detaljplanclagt område ska avståndet vara ca 5,5 meter.
Regleringar av minsta tillåtna avstånd mellan en högspänningsledning och andra
anläggningar/verksamheter finns även. Vid byggnads- eller anläggningsarbetc nära en
kraftledning ska därför elnätsföretaget alltid kontaktas för att få information om vilka minsta
avstånd som gäller ur elsäkerhetssynpunkt.

0

Ovan nämnda regleringar gäller minsta avstånd ur elsäkerhetssynpunkt, vid samhällsplanering
och byggande ska hänsyn också tas till den vägledning som finns avseende magnetfält, se
avsnitt 2.3 ovan.
2.5.1

Uppfyllelse av 6 kap 5§ elsäkerhetsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2008:1)
Befintlig ledning har studerats ur elsäkerhetssynpunkt och det bedöms att befintlig ledning
uppfyller säkerhetsföreskri:fterna då närmsta byggnad ligger ca 20 meter från ledningens
centrum.
2.6

Markupplåtelse och ledningsrätt
För att få driva ledningar krävs förutom tillstånd från Energimarknadsinspektionen även tillträde
till berörda fastigheter. För befintlig ledning finns ledningsrätt med berörda fastighetsägare,
vilket innebär att marken fastighetsrättsligt upplåtits för ledning. Ledningsrätten ger
ledningsägaren rätt att för all framtid bibehålla och förnya befintlig luftledning. I samband med
att ledningen uppfördes ersattes berörda fastighetsägare med ett engångsbelopp för det intrång
som ledningen utgör.

Ledningsrätten innebär att ett 40 meter brett område längs med ledningen har upplåtits för
130 kV ledningen och dess tillbehör. Ellevio i form av ledningens innehavare, har rätt till
tillträde till de belastade fastigheterna för tillsyn, underhåll, reparation och ombyggnad av
ledningen. l underhåll ingår även rätten att fälla farliga träd och buskar inom skogsgatan samt
utanrör för träd som kan utgöra en säkerhetsrisk. Inom naturreservatet Sandsjöbacka ska
reservatets föreskrifter följas vid arbete med tillsyn, underhåll, reparation och ombyggnad av
ledningen.
Ledningsrätten omfattar inte byggnadsfritt avstånd
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3

Alternativ

Metodik
3.1
Ellevios utgångspunkt inför en ansökan om förlängd koncession är att i första hand, ur ett
hållbarhetsperspelctiv, bibehålla Ledningen i befintJjg sträckning och utformning. Vid påtagliga
intressekonflikter eller om synpunkter på ledningens sträckning har inkommit tidigare, utreds
alternativ sträckning eller eventuellt alternativ utformning inför framtagande av
samrådsunderlag. Med tydliga intressekonflikter avses främst påtaglig påverkan på
boendemiljön eller landskapsbilden. Det vill säga Ledningen går genom eller intill område med
tätare bebyggelse eller genom ett välbesökt öppet landskap med höga kärnvärden för
landskapsbild, friluftsliv och/eller kulturmiljö.
I det fall inga uppenbara intressekonflikter förekommer är det inte motiverat att studera
sträckningsaltemativ, då en annan sträckning innebär ny miljöpåverkan, nytt markintrång och
kostnader för anläggande av ny ledning och rivning av befintlig ledning. Enligt 2 kap 7§
miljöbalken ska en rimlighctsavvägning göras i samband med en tillståndsprövning. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av en ombyggnad jämfört med kostnaderna för en
sådan åtgärd.
För aktuell ledning har undersökningar av rådande förhållanden skett med hjälp av studier av
kartmaterial och flygfoton. Ledningen går genom ett område som är utpekat naturreservat,
Natura 2000 samt riksintresse för både naturvård och friluftsliv. Nya biotoper har skapats i
lednings gatan såsom öppna hävdade områden som främjar hävdgynnade kärlväxter och
skogsmark med luckor vilket är en essentiell födosöksplats för bland annat Nattskärra. En annan
sträckning väster eller öster om befintlig ledning skulle innebära ett nytt intrång i värdefull natur
och/eller boendemiljö.
Ledningen har funnits på platsen sedan lång tid tillbaka och allmänheten torde vara van vid dess
inslag i landskapsbilden. Stora delar går genom skogsmark där den exponeras i liten grad Ett
fåtal bostadshus ligger i ledningens direkta närhet.
Med motivering enligt ovan förordar Ellevio att befintlig luftledning mellan Särö och Ysby fär
kvarstå i sin helhet och inga nya sträckningsalternativ har därför studerats.
3.2
Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den aktuella kraftledningen inte får förnyat tillstånd och måste tas ur
drift. Det skulle innebära att de konsekvenser som nuvarande ledning med.för försvinner men
även allvarliga konsekvenser för elförsörjningen i Särö. En ny kraftledning skulle behöva
byggas för att förse Särö med el. Följaktligen skulle nya markintrång och ny miljöpåverkan bli
aktuell. Den befintliga kraftledningsgatan skulle växa igen och de nya biotoper som skapats i
kraftledningsgatan skulle försvinna.

4

Berörda intressen och bedömd påverkan

I detta kapitel redogörs kortfattat för den miljö- och hälsopåverkan som den befintliga ledningen
medför. Områdets förutsättningar och ledningens konsekvenser kommer beskrivas mer utförligt
i miljökonsekvensbeskrivningen som bifogas ansökan om nätkoncession.
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Studier bar gjorts av kartmatcrial från Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrclsen ocb
Artdatabanken inklusive skydds.klassad data från Artportalen. Intressen i följande avsnitt bar
påträffats i anslutning av befintlig ledningsgata.
Landskapsbild
4.1
En lu.ftledning påverkar landskapsbilden genom själva ledningen men också den tillhörande
ledningsgatan. Beroende på hur omgivningen ser ut exponeras ledningen i mindre eller större
grad. I den södra delen av sträckningen går ledningen över jordbruksmark vilket innebär större
exponering och påverkan. I den norra delen av sträckningen går ledningen genom skogsmark
där ledningen i huvudsak endast kan urskiljas som inslag mellan träden eller över trädtopparna.
Ledningen berör inga landskapsavsnitt som är skyddade med avseende på landskapsbild.
4.2
Boendemiljö
Ledningen passerar i huvudsak fyra områden med tätare bebyggelse, Hönsaryd, Sandbäck,
Kyrkobyn-Dala ocb Sannå-Dala. Utöver dessa områden passeras ett antal bostadshus, som är
mer eller mindre utspridda i landskapet, ofta intill jordbruksmark. lnom 100 meter från
ledningen återfinns ca 20 bostadshus. Närmsta bostadshus ligger ca 20 meter från ledningen
En lu.ftlednings påverkan på boendemiljö utgörs främst av en visuell påverkan samt i vissa fall
av förhöjda magnetfält. Magnetfältsberäkningar har genomförts för aktuell ledning, se avsnitt
2.3. Det högsta beräknade magnetfältsvärdet som uppstår vid närliggande bostadshus är ca 0,4
µT. Vid underhållsarbete kan tillfälliga störningar uppstå lokalt såsom buller och begränsad
framkomlighet. Ledningen bedöms preliminärt innebära små konsekvenser på boendemiljö.
4.3
Naturmiljö
Ledningen går genom sydvästra delen av naturreservatet och Natura 2000-området
Sandsjöbacka på en sträcka om ca 2,8 km (se Figur 6). Området är även utpekat som
riksintresse för naturvård.
Vid Hönsaryd tangeras ett naturvärdesområde på 6, 7 ha klassat som en lövsumpskog.
Lövsumpsskogcn ligger ca 15 meter från kraftledningen (LSS, Figur 6).
En tabell med utförligare beskrivning av naturmiljöområdcna återfinns i bilaga 1.
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Risken för påflygningar anses störst för fagelartcr med sämre flygförmåga såsom vadare,
hägrar, svanar, tranor och hönsfaglar. Olyckor med kraftledningar är dessutom förutom
artspecilik starkt plats- och årstidsspecifik Kollisioner är främst förekommande där ledningar
korsar tydliga fågelflygstråk eller går intill fagelrika sjöar/våtmarker.
Av de fågelarter som påträffats inom området finns det endast en särskilt skyddsvärd art som
löper en förhöjd risk att skadas genom påflygning. Denna art är kornknarr som både är upptagen
inom artskyddsförordningen och rödlistan där den är benämnd nära hotad (NT).
Inom 50 meter av ledningen återfinns två tidigare kända lokaler med rödlistade växter.
Lokalerna ligger över 40 meter från kraftledningen och påverkas således inte av
underhållsåtgärder i kraftlednin�gatan.

4.4

Kulturmiljö
Skydd av kulturhistoriska lämningar regleras i kulturmiljölagen. För att ta påverka en
fornlämning krävs särskilt tillstånd. En genomgång har gjorts av de kulturhistoriska lämningar
som berörs av ledningen, se Tabell 2 samt karta i Figur 7. lnformationen har hämtats från
Riksantikvarieämbetets databas, Fornminnesregistret (FMIS).

Tabell 2. Kända kulturhistoriska lämningar inom ca 50 meter av kraftledningen, kartbet visar objektets lokalisering i
karta. Obs: klassning är gjord innan 2014.
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Kartbet

Raä nummer

Lämnlngstyp

Antikvarisk
bedömning

Egenskap

FL 1

Tölö 142:1

Övriga
lämningstyper

Övrig
kulturhistorisk
lämning

Eventuellt boplatsmaterial

FL 2

Tölö 96:1

Stensättning

Fornlämning

FL 3

Valida 268:1

Boplats

Fornlämning
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Detaljplan
Kungsbacka kommun. Valida 27 (V27) ratificerad 1960.
Detaljplanen V27 i Hönsaryd ligger ca 16 meter söder om ledningen vid Heden (Figur 6).
Planen upprättades 1957 och ratificerades 1960. Syftet med detaljplanen är att reglera
bostadsbyggnation. Ett område för bostäder ligger i den södra delen av detaljplaneområdet
medan norra delen är avsatt för allmän plats och område för vattentäktsändamål. Hela norra
delen av detaljplanen ligger inom lövsumpskogen Hönsaryd (LSS i Figur 6). Ledningsgatan
tangerar detaljplaneområdets norra del, kant i kant med LSS-området. Under hållsåtgärder av
lednings gatan kan innebära avverkning av kantträd i utkanten av detaljplaneområdet vilket dock
inte inte bedöms påverka syftet med detaljplanen.
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I nedan tabell görs en beskrivning av naturmiljövärden inom 100 meter från kraftledningen.

Kartbet

Skyddsform

Namn (Objekt-

Områdes-

1

Beskrivning/Kommentar

Id
SCI

Natura 2000

SandsjöbackaHalland
(SE0510068)

SPA, SCI

Naturtyper:
\.0

•

Nordatlantiska fuk1hedar med klockljung

•

Torra hedar

0

•

Artrika slagg-gräsmarker på

0

sillkal substrat

0

•
•

Högmossar
Öppna svagt välvda mossar, fattiga och
intermediära kärr och gungflyn

•

Pionjärvegetation på silikatrika bergytor

CX)
Lf)

Arter: Nattskärra, Orre, Spillkråka, Trädlärka,
Törnskata.

m

Beskrivning: Kala berg och ljunghedar

0

omväxlande med sprickdalar, små sjöar och

rl

N

skogar utgör landskapet vid Sandsjöbacka.
Naturen är typisk för sprickdalslandskapet i norra
Halland. För hundra år sedan var området en
öppen betad utmark där ljungheden var helt
dominerande. Under en period skedde
igenväxning, men under senare tid har mycket
arbete lagts ner på att återigen öppna upp avsnitt
av ljungheden.
NR

Natur reservat

Sandsjöbacka

Sandsjöbackareservatet är beläget inom en

(NVRID,
2001955)

höjdplatå som är genombruten av flera mindre
dalgångar. Landskapet har en starkt kuperad
karaktär. I söder är dalgångarna smala och
omgivna av branta bergssidor. Reservatet består
till en tredjedel skog och har nästan lika mycket
barrskog som lövskog. Barrskogen växer främst i
den norra delen och granen är inplanterad, tallen
har spridit sig själv genom självföryngring.
Den vanligaste lövskogstypen är hedeskog med
lingon och blåbär i fältskiktet. På sina håll övergår
hedeskogen till ängsekskog med inslag av
hassel.
Reservatet innehåller många sjöar, ofta
näringsfattiga relativt klara sjöar.
Ett rikt djurliv återfinns med arter som älg, rådjur,
räv och grävling och många olika fåglar såsom
sävsparv, rörsångare, ormvråk, duvhök och
sparvuggla.

1

Då Sandsjöbacka naturreservat och Natura 2000-område ligger Inom både Hallands och Västra Götalands län
medan ledningen endast berör Hallands län så är beskrivningarna av områdena fokuserade på intressen inom
Hallands län.
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RINV

Riksintresse

Sandsjöbacka

Områdets mångformighet och biotoprikedom gör

naturvård

(NN2)

området till ett mycket intressant område med
avseende på växt- och djurliv. De landskapliga
värdena med sjöar av olika karaktär, lummiga
lövskogssluttningar och glest tallbevuxna
hällmarker med vida utblickar är avgjort mycket
tilltalande. Området är av högt pedagogiskt värde
för undervisning på alla nivåer.

LSS

Hönsaryd (N
102-1997)

Naturtyp

En lövsumpskog på 6,7 ha. En lövsumpskog
finner man ofta en stor variation vad gäller

\.0
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0
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trädslag, artstock och struktur. Naturtypen består
av fuktig till blöt skog som till vissa delar liknar

CX)

svämlövskogen och svämädellövskogen men till

Lf)

skillnad från dessa karakteriseras fältskiktet av

m

typiska sumpväxter beroende på det mer eller
mindre permanent höga vattenståndet.
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Inkomna yttranden

Länsstyrelsen Hallands län .........................................3
Kungsbacka kommun ..................................................4
Elsäkerhetsverket .........................................................7
Patrik Libander, fastighetsägare ................................. 8
Sveriges geologiska undersökning ............................ 8
Skogsstyrelsen ............................................................. 9
Strålsäkerhetsmyndigheten.......................................11
Lantbrukarnas riksförbund ........................................12
Trafikverket .................................................................15
Göteborgs ornitologiska förening .............................17
Skanova .......................................................................21
Gunnar Johansson, fastighetsägare ........................22
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KUNGSBACKA KOMMUN

då beskrivas, t.ex. påverkan på landskapsbilden, natur- och kuJturvärden och
j ordbruksmark.
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Magnetfält och säkerhet

Inom 100 meter från ledningen finns ca 20 bostadshus med det närmsta ca 20 meter
från ledningen. Det finns inget gränsvärde för långvarig exponering av magnetfält
från kraftfält. Strålsäkerhetsmyndigheten anser att onödig exponering för magnetfält
bör begränsas om det kan göras till rim1iga kostnader och konsekvenser.
Bedömningen görs på grund av misstanken om att magnetfält ökar risken för
barn1eukemi. Detta bör man ta hänsyn till vid samhällsplanering.
Befintlig ledning bar studerats ur elsäkerhetssynpunkt och det bedöms att den
uppfyller säkerhetsföreskriftema enligt (ELSÄK-FS 2008: 1).
Förvaltningen anser att MKB:n bör beskriva hur närboende utsätts för magnetfält
från kraftledningen och möjliga konsekvenser av detta. Detta kan åskådliggöras
genom karta med bostäder och avstånd till ledningen utmärkta.
Sidoområden

Avverkning av farliga kantträd i skogsgatans sidoområde sker normalt med bj äJp av
avverkningsmaskiner med intervallet 8-10 år.
Förvaltningen anser att det bör göras en bedömning av om avverkning av kantträd
kommer att innebära negativa konsekvenser för fågellivet. T.ex. kan en
fågelinventering med avseende på att hitta boplatser utföras innan avverkning.

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd:

...kyddsinspektör

\0
0
0
0
(X)

LO
O'\

N
0
,......,

0
N

LANTBRUKARNAS

RIKSFÖRBUND
LRFHallaod
LRF Kungsbacka

2018 01 10
Pö�
att.---
Box 1002
405 21 Göteborg

\0
0
0
0
(X)
LO

Samråd 145 kV, Särö - Ysby, Kungsbacka, förlängd koncession
Samrådets genomförande
LRF ställer sig frågande varför inte handlingar slackats till LRF. Att utesluta den största
markägarorganisationen är märkligt.
Det hävdas, sidan 5, att E1Jevio valt en bred sa:rnrådkrets. Därför blir det än mer
anmärkningsvärt att LRF och även Södra uteslutits.
Tillståndsprocesseo
På sidan 4 beskrivs hur hela tillståndsprocessen går till. Däremot framgår inte att
Energimarknadsinspektionens beslut är överklagningsbart till Mark- och Miljödomstolen och
om prövningstillstånd ges även överklagningsbart till Mark- och Miljööverdomstolen.
Citat från Energimarknadsinspektionens hemsida: " En ansökan om förlängd giltighetstid
liknar i nästan alla avseenden en nyansökan och samma krav ställs på en sådan ansökan."
Ledningens utformning
På sidan 6 är del cirkauppgifier om kalgatans bredd. Cirka ger läll upphov till godtycke. Del
är en märklig formulering att skriva att "skogsgatans bredd beror på hur skogen är uppbyggd".
Skog är levande materia och inte någon konstruktion.
Luftledningar tar orimligt mycket av annans mark i anspråk. Därtill kommer att avverkad
skogsmark som inte återplanteras medverkar till onödiga koldioxidutsläpp. Nyplanterad skog
är en ypperlig kolfälla. Kalgator går stick i stäv mot Parisavtalet.
TeknikvaJ och samförlagd infrastruktur
LRF anser att ledningen ska markförläggas ti1Jsammans med övrig infrastruktur typ vägar och
gång- och cykelbanor. Intrånget från en luftledning är inte acceptabelt.
Bränderna i Norges kusttrakter avskräcker från lu:ftledningar. Risken är mycket stor att dessa
blanka ledare i luftledningar startar bränder vid torr väderlek och hård vind, se
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https://www.svt.se/nyheter/utrikes/ny-storbrand-i-norge? och
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?prograrnid=83&artikel=5770553.

Skador på pågående markanvändning
Det är trist att Ellevio, med flera nätbolag, inte har insett att jord- och skogsbruket påverkas
negativt av kraftledningar med gammaldags teknik. Försvårad brukning av åkermark och
intäktsförlust för skogsbruket.

\..0
0
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Elektromagnetiska fält

0

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 Ellevio anser säkra i
dagsläget. Forskning kan under ledningens livslängd förändra kunskapen i betydande
omfattning.

(X)

"Ellevios avsikt är att uppfylla myndigheternas rekommenderade försiktigbetsprincip." Denna
formulering återfinns på sidan 7. Finns det ingen ambition att minska de elektromagnetiska
fälten?
Det anges på sidan 11 att högsta beräknade värde är ca 0.4 mikrotesla. Det är inte tillfyllest
med cirkauppgifter som inte verifierade. Det framgår inte heller bur avståndet är beräknat till
bostadshuset.

Landskapsbild
På sidorna 10 och 11 hävdas att skogen gör att ledningen inte syns. Kunskap om att skog
ingår i ett kretslopp där den avverkas verkar saknas. Vid avverkning kommer ledningen att bli
mycket tydligt under ganska många år.
Självfallet påverkar kraftledningar Jandsskapsbilden negativt. Utsikt mot en kraftledning är
inte värdehöjande för en fastighet. Ävenså natur- och kulturvärden störs av luftledningar.
Formuleringen på sidan 10, näst sista stycket, är på gränsen till raljant. Vänjer sig verkligen
de boende vid kraftledningen? Oavsett antalet bostadshus är den ett mindre trevligt inslag i
landskapsbilden.

Naturmiljö
Vilka restriktioner gäller under häckningstid i Natura 2000-ornrådet? Kommer åtgärder att
vara tillåtna under perioden?
Vilka belägg finns för att den biologiska mångfalden skulle minska om ledningsgatan togs
bort? Om det är så att det är dokumenterat att det finns bevarandevärden i kalgatan hur ska de
skyddas vid åtgärder för ledningsskötsel?
Det är tydligt att uppgifterna i bilaga 1 om djurlivet inte är uppdaterat på länge.
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