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Projektorganisation 

Linde Energi AB 

www.lindeenergi.se/ 

Telefonväxtel: 0581-887 01  
Organisationsnummer: 556468-5278  
Projektledare:       
       

Samrådsredogörelse       

Rejlers Sverige AB 
Box 30233 
104 25 Stockholm 

www.rejlers.se/ 

      

Projektnamn: Ledningsflytt av 40 kV luftledning Oppboga 
Uppdragsledare:  
Teknik:  
Granskning:      
 

Foton och illustrationer: Rejlers Sverige AB. 
Foto framsida: Foto taget på de befintliga 40 kV och 20 kV ledningarna väster om Arboga ån. Fotot är taget i 
nordöstlig riktning. 
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 Inledning 
Linde energi AB (nedan Linde energi) avser att ansöka om nätkoncession för linje då en ledningsflytt planeras för 
befintlig 40 kV ledning. Ledningen är lokaliserad i Lindesbergs kommun mellan kopplingspunkt strax nordöst om 
Frötuna kraftstation, Oppboga bruk samt kopplingspunkt cirka 200 meter sydväst om Oppboga bruk.  

Inom ramen för koncessionsansökan ska ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) genomföras. Samrådet 
är en del av tillståndsprocessen och genomförs innan en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som ska biläggas 
ansökningshandlingarna, upprättas. Rejlers Sverige AB har fått i uppdrag att bistå Linde energi med 
tillståndsprocessen för de nya ledningarna. 

Denna handling, samrådsredogörelse, utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall, 
sammanfattar de yttranden som inkommit under samrådsprocessen samt Linde energis bemötanden av dessa. 
Samtliga yttranden som har inkommit under samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse, se 
bilaga 1. I avsnitt 1.1 redovisas de samrådsaktiviteter och en sammanfattande beskrivning av genomfört samråd 
som har skett inom ramen för projektet. 

1.1. Genomfört samråd 
I Tabell 1 nedan redovisas  samtliga samrådsaktiviteter som har genomförts i samrådsprocessen. 

Samråd inleddes med att en inbjudan till skriftligt undersökningssamråd skickades till Länsstyrelsen i Örebro län, 
Lindesbergs kommun och enskilt  särskilt berörda.  Inbjudan till skriftligt undersökssamråd har även sänts till 
övriga myndigheter, företag, organisationer och föreningar som kan tänkas beröras av verksamheten. Ingen 
annonsering i tidningarna har skett p.g.a. samrådets och projektets storlek och begränsade geografiska 
utbredning. Samrådet genomfördes mellan 25 mars 2021 till 26 april 2021.  

Samrådsunderlaget, se bilaga 3, beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan.  

Tabell 1. Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning. 

Datum Aktivitet Bilagenummer 

25 mars 2021 Utskick av samrådsinbjudan och samrådsunderlag till 
samrådsparter. 

2 och 3 

25 mars 2021- 
26 april 2021 

Genomförande skriftligt samråd.  

26 april 2021 Sista samrådsdag.  

 

 Inkomna synpunkter 

2.1. Länsstyrelsen i Örebro län 
Samrådet med Länsstyrelsen i Örebro län inleddes den 25 mars 2021 med utskick av inbjudan till skriftligt 
samråd (bilaga 2) inklusive samrådsunderlag (bilaga 3). 
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Ett skriftligt yttrande från Länsstyrelsen i Örebro län inkom den 15 april 2021 och redovisas sammanfattat i 
Tabell 2 nedan samt i sin helhet i bilaga 1. 

Tabell 2. Sammanfattning av Länsstyrelsen i Örebro läns synpunkter samt Linde energis bemötande. 

Länsstyrelsens synpunkter Linde energis bemötande 

Av de två stråkalternativ som redovisas i 
samrådsunderlaget så framgår det att stråkalternativ 
söder planeras att gå längs med Arbogaån genom 
betesmark. Om planerade åtgärder omfattas av att 
nya stolpar ska uppföras eller att arbetsfordon ska 
åka genom området måste eventuellt 
biotopskyddade objekt beaktas. 

Linde energi tackar för inkomna synpunkter. 

Linde energi kommer att beakta biotopskyddade 
objekt vid fortsatt arbete. 

 

2.2. Lindesberg kommun 
Samrådet med Lindesberg kommun inleddes den 25 mars 2021 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd 
(bilaga 2) inklusive samrådsunderlag (bilaga 3). 

Ett skriftligt yttrande från Lindesbergs kommun inkom den 26 april 2021 och redovisas sammanfattat i Tabell 3 
nedan samt i sin helhet i bilaga 1. 

Tabell 3. Sammanfattning av Lindesberg kommuns synpunkter samt Linde energis bemötande. 

Kommunens synpunkter Linde energis bemötande 

Strategiska planer och övriga beslut  
I översiktsplanen utgör området landsbygd och 
verksamhetsområde. Kraftledningar kan medges 
inom dessa markanvändningar. En markförläggning 
av kraftledningen är i enlighet med Lindesbergs 
kommuns översiktsplan då det minskar risken för 
sårbarhet och störningar samt bidrar till ett mindre 
ingrepp i landskapsbilden.  
 
I översiktsplanen framgår också att ”Nya 
kraftledningar, master och andra upphovskällor av 
elektroniska och magnetiska fält ska uppföras så att 
magnetfältsnivån underskrider 0,4 μT för eventuell 
intilliggande bebyggelse för stadigvarande vistelse.” 
Detta bedöms enligt samrådsmaterialet klaras.  
Gällande detaljplaner  
Gällande detaljplan är ”Detaljplan för Oppboga 
industriområde mm” lagakraftvunnen 1999-10-19. 
De delar av planen som berörs är planlagda som B-
bostäder, W - öppet vattenområde och Naturmark.  

Linde energi tackar för inkomna synpunkter. 
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2.5. Organisationer, företag och föreningar  
Samrådet inleddes den 25 mars 2021 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd (bilaga 2) inklusive 
samrådsunderlag (bilaga 3). Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 26 april 2021. Yttrandena sammanfattas i  
Tabell 5 och bifogas i sin helhet i bilaga 1.  

 Tabell 5. Sammanfattning av organisationer, företag och föreningars  och synpunkter samt Linde energis bemötande. 

Organisation Organisationens synpunkter Linde energis bemötande 

Telia 
Elskyddsärenden  

Telia Elskyddsärenden har i 
sitt yttrande meddelat att de 
inte har några speciella 
synpunkter på samrådet.  

Telia Elskyddsärenden  
lämnar följande upplysningar i 
sitt yttrande: 
Kontroll av telekablars lägen 
och kabelanvisning beställs 
via www.ledningskollen.se 

Se även 
Telestörningsnämndens 
meddelande nr 21  (Avstånd 
mellan 
högspänningsledningar och 
lågspännings-, 
teleanläggningar m. m.).  

Telia önskar att så långt som 
möjligt behålla befintliga 
teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika 
olägenheter och kostnader 
som uppkommer i samband 
med flyttning. Denna 
ståndpunkt skall noteras i 
planhandlingarna.  

Tvingas Telia vidta 
undanflyttningsåtgärder eller 
skydda fiber- och 
kopparkablar eller anläggning 
för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Telia 
att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  

Linde energi tackar för inkomna synpunkter. 

Under detaljprojekteringen kommer hänsyn till 
befintliga kablar tas. 
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Organisation Organisationens synpunkter Linde energis bemötande 

Närkes 
Ornitologiska 
förening (NOF) 

NOF meddelar i sitt yttrande  
att strandzonerna längs 
Arbogaån hyser ett rikt 
fågelliv och att därför arbetet 
med ledningsflytt bör ta 
största möjliga hänsyn till 
detta. Markarbeten ska 
undvikas under fåglarnas 
häckningstid vilket infaller 
under perioden mitten/slutet 
av april fram till slutet av 
juni/början av juli. 
Beträffande placering av ny 
ledning har vi inga 
synpunkter. 

NOF vill  påpeka att yttrandet 
avser landskapet Närke på 
den södra sidan där de har 
kunskap. Det aktuella 
området på norra sidan om 
Arbogaån bevakas av 
Västmanlands Ornitologiska 
Förening och kontakt med 
dem bör också tas för 
eventuella synpunkter. 

Linde energi tackar för inkomna synpunkter. 

Markarbeten kommer att undvikas under fåglarnas 
häckningstid.  

Kontakt har tagits med Västmanlands Ornitologiska 
Förening. Svar har inte inkommit.  

Frötuna 
Kraftverk 

Frötuna Kraftverk meddelar i 
sitt yttrande att de är positiva 
till att Linde energi ska gräva 
ner sina ledningar runt själva 
kraftverkesområdet. Då blir 
det friare i luften för 
exempelvis mobilkranar.  

Inom kraftverksområdet har 
dekablar som går mellan 
kraftverksbyggnaden och 
transformatorgården. De har 
också kablar som går ut ifrån 
kraftverksområdet och upp 
mot broarna: 

- En 3,3kV kabel som 
förser herrgården 

Linde energi tackar för inkomna synpunkter. 

Under detaljprojekteringen kommer hänsyn till 
befintliga kablar tas.  

 
 
 
 
 





Yttrande
1(1)

Datum Diarienummer
2021-04-14 407-2371-2021

Linde energi
c/o Rejlers Sverige AB
samrad@rejlers.se
Att. 

Postadress Gatuadress Telefon E-post Internet Organisationsnummer
701 86  ÖREBRO Stortorget 22 010–224 80 00 orebro@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/orebro 202100-2403

Samrådsyttrande gällande ledningsflytt av en 40 
kV luftledning, Lindesberg kommun, Örebro län 
Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen i Örebro län vill lämna följande information för planerade åtgärder:

Biotopskydd
Av de två stråkalternativ som redovisas i samrådsunderlaget så framgår det att 
stråkalternativ söder planeras att gå längs med Arbogaån genom betesmark. Om 
planerade åtgärder omfattas av att nya stolpar ska uppföras eller att arbetsfordon 
ska åka genom området måste eventuellt biotopskyddade objekt beaktas.

Bakgrund
Linde energi AB har begärt samråd med Länsstyrelsen i Örebro län gällande 
ledningsflytt av en befintlig 40 kV luftledning. Ledningen är lokaliserad i 
Lindesbergs kommun mellan kopplingspunkt strax nordöst om Frötuna 
kraftstation, Oppboga bruk samt kopplingspunkt cirka 200 meter sydväst om 
Oppboga bruk. 

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av bitr. enhetschef  med  som 
föredragande.

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Bilaga 1

 
 
 
 
 





Sidan 2(2) 
   

 

 

Postadress Besöksadress Telefon E-post  Organisationsnr: 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

0581-810 00 vxl 
 

info@sb-bergslagen.se 
 

212000-2015 

 

översiktsplan. Plangruppen ser även positivt på att ledningen läggs 
tillsammans med 20 kV-ledningarna för att minska inverkan på 
omgivningen. Förslaget bedöms inte strida mot gällande detaljplan eller 
dess syfte. 
 
 

 
Samhällsplanerare 
 

 
Samhällsplanerare 
 
Denna handling är bekräftad digitalt och saknar därför namnunderskrift  

 
 
 
 









 

 
 
 
 
 
 
INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR 
DEN CIVILA LUFTFARTEN 

 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller 

sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 

bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om 

uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.  

 

Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den 

civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för 

obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar 

Luftfartsverkets remissvar. 

 

Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var 

kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och 

övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för 

sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och 

liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 

information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller 

militära luftfarten).   

 

Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.  

 

Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist  

 på telefon @lfv.se.   

 
 
 
 
 





 

2021-04-07 

 
Remissvar:  
 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot något av 
stråkalternativen. 
 
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 

övervakning (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. På grund av nytillkomna 

satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har LFV utökat 

influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats för att även täcka in de 

hinderytor som är förknippade med dessa procedurer. 

 

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.  

 
 
 
  

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se 

Skickat: den 29 mars 2021 10:06 

Till: Samråd 

Ämne: NV-03114-21: Undersökningssamråd ledningsflytt i Oppboga 

 

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. 
 
 
Hälsningar  
 
 

 
------------------------------------------------------- 
NATURVÅRDSVERKET 
 
BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 10 00 
INTERNET: 
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2F&a
mp;data=04%7C01%7Csamrad%40rejlers.se%7C53676041660c408bf6b608d8f28983eb%7C1c12e5
e7ba9241528006b0ad49c006e7%7C1%7C0%7C637526019729638948%7CUnknown%7CTWFpbGZ
sb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&am
p;sdata=dkZ0O3V2cPqQG%2FDvB8v5UOu4aVfYCWMn4BM%2B8oVIXYM%3D&amp;reserved=0 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 
 
Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på 
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fha
ntering-av-
personuppgifter&amp;data=04%7C01%7Csamrad%40rejlers.se%7C53676041660c408bf6b608d8f28
983eb%7C1c12e5e7ba9241528006b0ad49c006e7%7C1%7C0%7C637526019729638948%7CUnkno
wn%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0
%3D%7C1000&amp;sdata=6Jt6Jx%2FOeIoNlLg4Sn12K12danNCA71rWaR3TgXj31Y%3D&amp;rese
rved=0 

 
 
 
 
 









 
SGU har även utvecklat användarstöd för flera områden, bland annat hur geologiska frågor kan
påverka samhälle och infrastruktur. https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/
 
SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB gällande
påverkan på grundvattenförekomst: 
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-grundvattenforekomst/
 
SGU erbjuder även en karttjänst som visar grundvattenmagasin: 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html
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Datum Vår beteckning 

2021-04-14 21-01632 
 Maritim Samverkan och Utveckling   
Handläggare, direkttelefon Ert datum Er beteckning 

 2021-03-25 Samråd Oppboga 
   

 

 
Leveransadress Telefon Organisationsnummer 
Östra Promenaden 7 0771 63 00 00 202100-0654 

Postadress  E-post 
601 78 Norrköping   sjofartsverket@sjofartsverket.se 

 

 Rejlers Sverige AB 
samrad@rejlers.se 

 
 
 
 
 
 

Sjöfartsverkets yttrande angående samråd om ledningsflytt av en 
40 kV luftledning i Lindesbergs kommun. 

Sjöfartsverket har ansvar för tillgänglighet, framkomlighet och säkerhet i svenska 
farleder och farvatten.  
Verksamheten bedrivs med inriktning huvudsakligen på handelssjöfarten.  
Fritidsbåtstrafikens, fiskets och marinens intressen ska beaktas. 
Sjöfartsverket arbetar dessutom för hög transportkvalitet, god miljö, regional 
utveckling och ett jämställt transportsystem.  
I Sjöfartsverkets uppdrag ingår att bevaka sjöfartens transportleder och 
hamnterminaler inklusive dess anslutningar till landbaserad infrastruktur. 
 

Bakgrund 
Sjöfartsverket har tagit del av rubricerat samrådsunderlag angående två förslag till 
ledningsdragning för en ny 40 kV luftledning mellan kopplingspunkt strax 
nordöst om Frötuna kraftstation, Oppboga bruk samt kopplingspunkt cirka 200 
meter sydväst om Oppboga bruk. 
 
Yttrande 
Sjöfartsverket har inget att erinra mot någon av de två föreslagna dragningarna, 
och förutsätter att utmärkning och skyltning av ledningarna görs enligt  
Elsäkerhetsverkets föreskrift. 
 
 
 
Ärendet har handlagts av infrastruktursamordnarna vid enheten för maritim 
samverkan och utveckling,  och . Den 
sistnämnde föredragande. 

 
 

 
 
 
 
 





you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your
system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. 

Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s
Privacy Policy. 

 
 
 
 
 



Närkes Ornitologiska Förening (NOF)  Rejlers Sverige AB 

Örebro 2021-04-22     Att.   

 

Inbjudan till samråd gällande ledningsflytt av en 40 kV luftledning 

Undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken för planerad 

ledningsflytt av 40 kV luftledning i Lindesberg kommun 

Detta ärende har inkommit till Närkes Ornitologiska Förening (NOF) för synpunkter. Vi har 

tagit del av informationen och kollat av med fynd på Artportalen. Vi kan när det gäller fåglar 

konstatera att strandzonerna längs Arbogaån hyser ett rikt fågelliv och att därför arbetet 

med ledningsflytt bör ta största möjliga hänsyn till detta. Markarbeten ska undvikas under 

fåglarnas häckningstid vilket infaller under perioden mitten/slutet av april fram till slutet av 

juni/början av juli. Beträffande placering av ny ledning har vi inga synpunkter.  

Vi vill samtidigt påpeka att vårt yttrande avser landskapet Närke på den södra sidan där vi 

har kunskap. Det aktuella området på norra sidan om Arbogaån bevakas av Västmanlands 

Ornitologiska Förening och kontakt med dem bör också tas för eventuella synpunkter. 

 

För Närkes Ornitologiska förening 

 

 

 

 

 
 
 
 
 





     



2021-03-25 

Inbjudan till samråd gällande ledningsflytt av en 40 kV luftledning 
Undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken för planerad ledningsflytt av 
40 kV luftledning i Lindesberg kommun 

Bakgrund  
Linde energi AB (nedan Linde energi) avser att ansöka om nätkoncession för linje då en ledningsflytt 
planeras för befintlig 40 kV ledning. Ledningen är lokaliserad i Lindesbergs kommun mellan 
kopplingspunkt strax nordöst om Frötuna kraftstation, Oppboga bruk samt kopplingspunkt cirka 200 
meter sydväst om Oppboga bruk. Rejlers Sverige AB har fått i uppdrag att bistå Linde energi med denna 
tillståndsprocess.  

Nuvarande 40 kV ledning är i dåligt skick och i behov av att rustas upp. Ledningen passerar i närheten av 
flera bostäder och över Frötuna kraftverksområde. I samband med att ledningen rustas upp planeras 
ledningen att flyttas. På delar av sträckningen planeras ledningen att förläggas i marken med kabel. Detta 
får till följd att bostäder och Frötuna kraftstation blir mindre berörda av kraftledningen. På delar av 
sträckan går ledningen idag parallellt med befintliga 20 kV ledningar som ägs av Linde energi. Även dessa 
ledningar planeras att flyttas i samband med ombyggnationen av aktuell 40 kV ledning. Då Linde energi 
har områdeskoncession med högsta spänning om 20 kV i området omfattas enbart 40 kV ledningen av 
koncessionsansökan. 

Undersökningssamråd  
Inför tillståndsansökan krävs enligt 6 kap. miljöbalken att samråd genomförs. Samrådets syfte är att 
informera, inhämta kunskap samt ge berörda samrådsparter möjlighet att lämna synpunkter. Ett 
ytterligare syfte med undersökningssamråd är att samråda i fråga om betydande miljöpåverkan och om 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Om länsstyrelsen därefter beslutar att 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik miljöbedömning genomföras. 
Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med en bredare samrådskrets och 
syftet är att bl.a. samråda om verksamhetens lokalisering, utformning, omfattning och miljöeffekter samt 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte 
medför betydande miljöpåverkan kan en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram inför 
koncessionsansökan.  

Detta samråd utförs som ett skriftligt samråd. Linde energi vill i samband med detta utskick be alla 
fastighetsägare att informera eventuella arrendatorer eller andra nyttjanderättsinnehavare knutna till 
berörda fastigheter om detta samråd.  

Synpunkter och frågor  
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 26 april 2021 antingen till 
adress:   eller   e-post:
Rejlers Sverige AB  samrad@rejlers.se 
Att:   
Box 30233  
104 25 Stockholm 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta  på antingen telefon  eller nämnd 
e-post ovan.

På uppdrag av Linde energi AB 
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 Inledning 
Linde energi AB (nedan Linde energi) avser att ansöka om nätkoncession för linje då en ledningsflytt planeras för 
befintlig 40 kV ledning1. Ledningen är lokaliserad i Lindesbergs kommun mellan kopplingspunkt strax nordöst 
om Frötuna kraftstation, Oppboga bruk samt kopplingspunkt cirka 200 meter sydväst om Oppboga bruk. I  Figur 
1 nedan redovisas en översiktlig bild över projektområdet. 

Inom ramen för koncessionsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§ 
miljöbalken (1998:808). Undersökningssamrådets syfte är att utreda om verksamheten kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och 
utformning. 

Rejlers Sverige AB (Rejlers) har fått i uppdrag att bistå Linde energi med tillståndsprocessen för ledningsflytten. 

 

Figur 1. Översiktskarta över projektområde (se röda rutan). 

1.1. Bakgrund, syfte och behov 
Linde Energi planerar en ledningsflytt av befintlig 40 kV luftledning AL 422. Ledningen passerar genom Oppboga i 
Lindesbergs kommun, Örebro län. 

Nuvarande 40 kV ledning är i dåligt skick och i behov av att rustas upp. Ledningen passerar i närheten av flera 
bostäder och över Frötuna kraftverk. I samband med att ledningen ska rustas upp planeras därmed även för en 
ledningsflytt vilket får till följd att bostäder och Frötuna kraftstation blir mindre berörda av kraftledningen.  

                                                             
1 Vanligtvis benämns ledningar på de aktuella spänningsnivåerna ”40 kV ledning eller 20 kV ledning”. Ledningens driftspänning, d.v.s. nominell spänning, 

är egentligen något större än dessa värden, 45 kV respektive 22 kV. Ledningarnas konstruktionsspänning, d.v s. den högsta spänningen för vilken 

anläggningen är konstruerad, är i dessa fall 52 kV och 24 kV. 
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På delar av sträckan går ledningen parallellt med befintliga 20 kV ledningar som ägs av Linde energi och som 
också planeras att flyttas. Då Linde energi har områdeskoncession med högsta spänning om 20 kV i området 
omfattas enbart 40 kV ledningen av koncessionsansökan. Se karta över befintliga ledningar i Figur 2. 

 

Figur 2. Karta över befintliga sträckningar och anslutningspunkter. 

1.2. Linde energi AB 
Linde energi AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och ansvarar för trygg och säker eldistribution till nästan  
12 000 kunder i Lindesberg, Fanthyttan, Frövi, Fellingsbro och Närkes Kil med omnejd. Företaget ägs av 
Lindesbergs kommun och har cirka 50 anställda.  

Mer information om Linde energi AB finns på hemsidan, www.lindeenergi.se.  

 Tillståndsprocessen 
Enligt Ellagen (1997:857) krävs särskilt tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, för nätägare att bygga och använda 
elektriska starkströmsanläggningar. Detta tillstånd ansöks hos Energimarknadsinspektionen (Ei), som beviljar 
tillstånd tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år. 

Tillståndsprocessen inleds med samråd. Vilka som ska medverka på samrådet beror bl.a. på om verksamheten 
bedöms medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte, se Figur 3. Genom ett undersökningssamråd utreds 
och samråds om verksamhetens konsekvenser för olika intressen. Undersökningssamråd görs med berörda 
länsstyrelser, kommuner och enskilda som kan antas bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs 
de inkomna synpunkterna i en samrådsredogörelse. Länsstyrelsen får därefter denna samrådsredogörelse och 
beslutar därefter om verksamheten medför BMP eller ej. 
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2.1. Annan lagstiftning 
Ledningsägaren behöver, förutom koncession, säkra rätten till att få nyttja marken. Detta sker dels genom 
upprättande av markupplåtelseavtal och dels genom ledningsrätt. För berörd fastighetsägare innebär 
markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo, men att ledningsägaren ersätter ett engångsbelopp 
för intrånget när avtalet har tecknats. 

Utöver nätkoncession för linje och andra bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan tillstånd eller 
dispenser även krävas enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 
miljöbalken eller tillstånd/dispens från bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken (exempelvis dispens för intrång i 
naturreservat). Även bestämmelserna i kulturmiljölagen (1988:950) beaktas. 

 Utredning av stråk 

3.1. Avgränsning av utredningsområdet 
Utredningsområdet för de aktuella ledningarna är lokaliserat i byn Oppboga, sydväst om tätorten Fellingsbro i 
Lindesbergs kommun. Den befintliga 40 kV luftledningen sträcker sig från kopplingspunkt A och går norr om 
Arboga ån till Oppboga bruk och vidare ner till kopplingspunkt D, se Figur 4 och bilaga 1.  

3.2. Metod vid framtagande av stråk 
Inom utredningsområdet har möjliga alternativ för ledningen utretts. Områden och objekt som är värdefulla ur 
natur- och kulturmiljösynpunkt har så långt som möjligt undvikits vid lokalisering och sedan utredas noggrannare 
med stöd av olika underlag.  

Som underlag för kartläggning av berörda intressen utmed de föreslagna alternativen har bland annat 
kommunala översiktsplaner, Länsstyrelsens-, Skogsstyrelsens- och Riksantikvarieämbetets digitala 
planeringsunderlag använts. Som bakgrundskartor har kartmaterial från Lantmäteriet använts. Som 
komplement genomfördes även fältbesök i januari 2021. 

3.3. Nulägesbeskrivning  
Nulägesbeskrivningen redovisar rådande miljöförhållanden samt hur förhållandena förväntas utvecklas om 
planerad åtgärd inte påbörjas eller vidtas.  

Om rådande förhållanden fortsätter innebär det att luftledningarna står kvar. Detta innebär bl.a. ett fortsatt 
intrång vid Frötuna kraftstation, både på själva kraftstationen samt fastigheterna i närheten. Om planerade 
ledningsåtgärder inte genomförs innebär det också att de miljökonsekvenser, positiva som negativa, som de nya 
markkablarna medför uteblir. 

Eftersom befintlig 40 kV ledning är föråldrad kommer den inom några år att behöva åtgärdas. Det innebär 
påverkan på området i framtiden. 

3.4. Alternativa stråk 
Alternativa stråk har lokaliserats mellan kopplingspunkt A, Oppboga bruk samt korsningspunkt D, se Figur 4 och 
bilaga 1 för en översiktlig karta. Två alternativa stråk identifierades där ett benämns som stråkalternativ söder 
och ett som stråkalternativ norr.  
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Figur 4. Översiktskarta över stråkalternativen. 

 Stråkalternativ söder 
Alternativet ansluter till befintlig 40 kV ledning nordöst om Frötuna kraftstation och går i öppen mark norr om 
kraftstationen cirka 100 meter åt nordväst. Då kraftstationen passerats viker alternativet av söderut fram till 
befintliga kraftledningar. Alternativet går i befintlig ledningsgata cirka 200 meter åt nordväst, passerar sydväst 
om tre fastigheter och följer befintlig 40 kV ledning fram till punkt B. För att minska påverkan på närliggande 
bostäder planeras de två 20 kV ledningarna att samförläggas med 40 kV ledningen som markförlagda ledningar i 
gemensam kabelgrav mellan Frötuna kraftstation och cirka 50 meter sydöst om punkt B där 20 kV ledningarna 
viker av åt nordväst.  

Alternativet fortsätter som luftledning över Arbogaån, och cirka 50 meter sydväst om punkt B ansluter 
ledningen åter igen till befintlig 20 kV:s ledning. Därefter fortsätter alternativet längs med kanten av Arbogaån 
parallellt med befintlig 20 kV ledning cirka 300 meter genom öppen mark och skogsmark för att återigen korsa 
Arbogaån. Från punkt C ansluts Oppboga bruk då alternativet sträcker sig 200 meter åt nordöst med två förband 
40 kV markkablar. Från punkt C går alternativet även cirka 200 meter åt sydväst med luftledning och ansluter till 
anslutningspunkt D. 

 Stråkalternativ norr 
Alternativet ansluter till befintlig 40 kV ledning nordöst om Frötuna kraftstation vid punkt A och går i öppen mark 
norr om kraftstationen cirka 100 meter åt nordväst. Då kraftstationen passerats viker alternativet av söderut 
fram till befintliga kraftledningar. Alternativet går i befintlig ledningsgata cirka 200 meter åt nordväst, passerar 
tre fastigheter och följer befintlig 40 kV ledning fram till punkt B. För att minska påverkan på närliggande 
bostäder planeras de två 20 kV ledningarna att samförläggas med 40 kV ledningen som markförlagda ledningar i 
gemensam kabelgrav mellan Frötuna kraftstation och cirka 50 meter sydöst om punkt B där 20 kV ledningarna 
viker av åt nordväst.  
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Alternativet fortsätter i befintlig kraftledningsgata som luftledning, korsar grusvägen och följer befintlig 40 kV 
ledning i nordvästlig riktning cirka 200 meter. Vidare viker alternativet av i sydväst och korsar Arbogaåns norra 
delar för att sedan ansluta till Oppboga bruk.  

Från Oppboga bruk markförläggs två 40 kV ledningar i sydvästlig riktning cirka 100 meter och korsar Mått Johans 
väg. Alternativet fortsätter sedan som luftledningsalternativ i sydvästlig riktning och ansluter till befintlig 40 kV 
ledning vid anslutningspunkt D.   

 Teknisk utformning  

4.1. Markkabel 

 Utformning 
Vid markkabelförläggning förläggs ledningarna i mark med ett s.k. triangelförband med tre enledarkablar i varje 
förband. Enledarkablarna består av aluminium med ett skyddande hölje av tvärbunden polyeten (PEX), skärm av 
koppartrådar och yttermantel av polyeten (PE).  

Vid kabelsträckan närmast Oppboga bruk (mellan punkt C och Oppboga bruk enligt Figur 4) planeras två 
markkablar att förläggas parallellt i samma kabelgrav, se Figur 5. Vid kabelsträckan närmst Frötuna kraftstation 
(mellan punkt A till B enligt Figur 4) förläggs 40 kV ledningen med de två befintliga 20 kV ledningarna, se Figur 6. 
En extra 40 kV enledarkabel förläggs även i kabelschaktet .   

 

Figur 5. Principskiss genomskärning av kabelgrav där två 40 kV markkablar parallellgår i samma kabelgrav med varsitt triangelförband. 
Måtten är ungefärliga och  enheterna i meter. 
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Figur 6. Principskiss genomskärning av kabelgrav med 40 kV markkabel triangelförband som förläggs med två 20 kV markkablar i 
samma kabelgrav. En extra 40 kV markkabel förläggs i schaktet. Måtten är ungefärliga och enheterna i meter. 

 Förläggning 
Vid markförläggning av ledningar grävs ett kabelschakt vars form och bredd kan variera beroende på markens 
beskaffenhet. Kablarna levereras på kabeltrummor och läggs på plats i schaktet på ett djup på cirka 1,2 meter. 
Schaktet fylls därefter igen och marken återfylls. Även något grundare djup av schakten förekommer beroende 
på lokala markförhållanden. Schaktets bredd vid markytan blir normalt cirka 1,1 meter. Schaktets 
skyddsområde, alltså det område där röjning av sly, buskar och träd kommer ske med jämna mellanrum, blir 
totalt cirka 4-5 meter brett. Vid botten blir schaktet cirka 0,7 meter, men den exakta bredden beror på schaktets 
djup och markens beskaffenhet. 

För att på bästa sätt skydda kablarna i kabelgraven fylls kabeldikets botten med en skyddsfyllning som består av 
finare grus. Kablarna skyddas ytterligare av både kabelskydd och ett varningsband eller varningsnät som ska 
förhindra avgrävningar. För att i framtiden veta mer exakt vart kabeln finns görs en noggrann inmätning samt att 
kabelns sträckning märks ut. 

När kabeln är nedlagd och kabeldiket igenfyllt är risken för påverkan av väderförhållanden liten. Dock finns risk 
för skador orsakade av åska, men risken är mycket liten med tanke på markförläggningen. Skador som kan ske 
är främst isolationsfel i markkabelsystemet som kopplas bort direkt och inte kan återinkopplas som en 
luftledning kan vid åska. Risken för skador och avbrott beror i större omfattning på den mänskliga faktorn och då 
främst p.g.a. gräv- och körskador. Under byggnationen kommer arbetsområdet uppgå till cirka 12-15 meter där 
maskiner kan köra med massor och tillfälligt läggas upp, läs mer i avsnitt 4.1.3 nedan. 

 Markbehov 
Vid markförläggning av kablar krävs ett arbetsområde på cirka 12-15 meter som består av kabelschaktet, en kör- 
och arbetsväg för maskiner samt uppläggningsplats för schaktmassorna, se exempel i Figur 7. Schaktmassorna 
läggs i regel på motsatt sida om kabelschaktet, sett från arbetsvägen. Arbetsområdets utbredning kan variera 
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beroende på platsens förutsättningar och schaktets utbredning. De maskiner som används är vanligtvis grävare 
för schaktarbeten och lastbil för transport av schaktmassor och material. 

 

Figur 7. Exempelbild på markförläggning av kabel med det arbetsområde som behövs under anläggningstiden. 

4.2. Luftledning 

 Utformning 
Luftledningen planeras att utgöras av enbenta stolpar eller portalstolpar. Stolparna har en höjd på cirka 10-15 
meter där de tre faslinorna är i vertikalt utförande, se Figur 8. På de platser där ledningen byter riktning kan 
stolparna komma att utformas som portalstolpar med stag som ger ytterligare stabilitet. Linan planeras att 
förses med en så kallad BLL-isolering vilket innebär att linan är isolerad med ett plasthölje.  

De vanligaste materialen att använda till stolpar brukar vara trä, komposit eller stål. Vid val av stolptyp övervägs 
flera faktorer in och hänsyn tas till b.la. funktion, användarvänlighet och produktens miljöpåverkan. 
Impregneringsmedlet kreosot kommer inte att användas. På berg fästs stolpar med järn nedborrade i berget 
och med staglinor i stål, även de med infästningar borrade i berget. I mjukare mark schaktas stolpen eller 
stagförankringen i stället ned till cirka 2 meters djup. 

Vilken stolphöjd, spann och utformning av portalstolparna beror bl.a. på terrängens topografi, 
markförutsättningar och vinklar. Vanligtvis placeras stolparna med ett avstånd om cirka 100-150 meter från 
varandra.  
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Figur 9. Exempel av principskiss av ledningsgata (inkluderat skogsgata med tillhörande sidoområde) med enkelstolpe.  

För stråkalternativ söder går ledningen parallellt med befintlig 20 kV ledning mellan punkt D och cirka 50 meter 
sydväst om punkt B, se Figur 4. Då placeras stolparna med cirka 4 meters avstånd mellan varandra, se Figur 10.  

 

Figur 10. Skiss av luftledningsalternativ med parallella 20 kV och 40 kV luftledningar i utförande av enkelstolpar. 

4.3. Raseringsarbeten 
När den nya 40 kV ledningen har driftsatts och kvalitetskontrollerats kommer Linde energi riva befintlig 40 kV 
ledning mellan anslutningspunkt A och D, se Figur 11. Befintlig 40 kV ledning är uppförd med enkelstolpar i trä 
som är impregnerade i kreosot. Rivningen av ledningen innebär att linor, isolatorer, stolpar och stag tas bort. 
Upptäcks kreosotförorenad jord kommer den att tas bort och fraktas iväg för destruktion eller deponering. Även 
stagförankringar av kreosot kommer att grävas upp och forslas bort.  Linorna lossas från sina fästen i stolparna 
och spolas in på trummor med hjälp av en lindragningsmaskin. Isolatorerna är av antingen porslin eller glas och 
plockas ner i samband med rivningen. Materialet sorteras och återvinns. Utgångspunkten är att hela 
trästolparna kommer att avlägsnas när ledningen rivs.  
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Figur 11. Karta över sträckning som ska raseras.  

 Områdets förutsättningar och miljöpåverkan 
Nedan beskrivs områdets förutsättningar samt bedömning av konsekvenser som ledningarna kan tänkas utgöra.  

5.1. Markanvändning och planer 
En nätkoncession får inte strida mot en detaljplan eller gällande områdesbestämmelser. Om syftet med planen 
eller bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras. Översiktsplaner är inte juridiskt bindande 
som en detaljplan, utan fungerar som ett vägledande dokument. 

Översiktsplan för Lindesbergs kommun antogs av kommunfullmäktige 2019-04-15 och föll i laga kraft 2019-05-
15. I översiktsplanen beskrivs att kommunen följer de riktlinjer angående magnetfält som tagits fram av 
socialstyrelsen i samråd med Boverket, Elsäkerhetsverket och Statens strålskyddsinstitut. Vidare beskrivs att 
området som utgör Oppboga bruk är detaljplanelagt. I översiktsplanen finns följande intressen inom 
planeringsområdet som kan beröras av ledningsflytten: strandskyddsområde, MKN för vatten, skoglig 
värdetrakt, länsstyrelsens naturvårdsprogram, värdefullt vattenområde fiske, fornlämningar och potentiellt 
förorenade områden.2 

Båda stråken berör en detaljplan (Oppboga industriområde mm) som har till syfte att reglera industri- och 
bostadsbebyggelsen i området.  

Markanvändningen vid stråkalternativ norr består främst av befintlig kraftledningsgata men inom stråket finns 
även öppen mark, vattendrag och industrimark. Stråket planeras att följa befintlig infrastruktur så långt som 
möjligt. 

Markanvändningen vid stråkalternativ söder består främst av befintlig kraftledningsgata men inom stråket finns 
även öppen mark, vattendrag, industri- och skogsmark. Stråket planeras att följa befintlig infrastruktur så långt 
som möjligt. 

Ett potentiellt förorenat område (vid Oppboga bruk) ligger inom 100 meter från båda stråkalternativen. 
Området är utpekat som anläggning för farligt avfall, se Figur 12. 

                                                             
2 Lindsberg kommun (2019), Översiktsplan  för Lindesbergs kommun (antagen 2019-05-15), sid 57, 80, 91, 102, 106, 111, 113, 121  
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Figur 12. Karta över potentiellt förorenat område.   

 Bedömning av påverkan på markanvändning och planer 
Under byggskedet förekommer övergående störningar i form av hinder p.g.a. arbetsområden och upplag av 
byggmaterial.  

För stråkalternativ norr blir markanvändningen i driftfas likvärdigt som för befintlig ledning. För de sträckor där 
kabelförläggning planeras blir intrånget i driftfas något smalare då befintlig luftledningsgata är cirka 40 meter och 
skogsgatan för kabelgraven cirka 4-5 meter. För luftledningssträckan blir intrånget i driftfas liknande som idag 
eftersom befintlig kraftledningsgata används. 

För stråkalternativ söder blir markanvändningen i driftfas något mindre än för befintlig ledning. För de sträckor 
där kabelförläggning planeras blir intrånget i driftfas något smalare då befintlig luftledningsgata är cirka 40 meter 
och skogsgatan för kabelgraven cirka 4-5 meter. För luftledningssträckan följer alternativet befintliga 20 kV 
ledningar vilket innebär att luftledningarna samlas i jämförelse med dagsläget då det går kraftledningar på båda 
sidor om Arboga ån. Detta medför ett mindre intrång för alternativet.  

Det potentiellt förorenade området ligger på ett sådant avstånd till stråkalternativen att ingen av 
stråkalternativen bedöms påverka området. 

Alternativen bedöms vara förenliga med detaljplanens syfte och alternativen bedöms inte påverka kommunens 
översiktsplan negativt. 

Linde energi bedömer därmed konsekvenserna för markanvändning som små och planer som obetydlig för 
båda alternativen. I helhet bedömer Linde energi att konsekvenserna blir obetydlig-små. 

5.2. Naturmiljö 
Naturmiljö är ett omfattande begrepp och inkluderar bl.a. naturmiljöer både på land och i vatten, växter, djur, 
yt- och grundvatten, jordlager, berggrund, skyddade områden etc. Naturmiljövärden redovisas i Figur  13 och 
bilaga 2. 
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Figur  13. Karta över naturmiljöer området. 

 Riksintressen och skyddade områden 
Detta avsnitt redovisar både riksintressen och skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken som berörs av 
ledningssträckningarna. Riksintresse avser ett område, plats eller objekt som är skyddat och viktigt ur nationell 
ståndpunkt och skyddas enligt hushållsbestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken. Detta avsnitt omfattar dock 
endast riksintressen som rör naturmiljön. Ingen dispens eller tillstånd måste sökas om ett riksintresse berörs, 
utan vikten av riksintressets skydd och nyttan av verksamheten beslutas av Ei. Områden som skyddas enligt 
7 kap. miljöbalken avser att bevara områden med höga naturvärden och tätortsnära natur, som t.ex. 
strandskydd, biotopskyddsområden, natur- och kulturreservat etc. Om ett sådant område berörs måste dispens 
eller tillstånd sökas hos berörd instans. 

Inget Natura 2000-område, naturreservat eller riksintresse för naturvård ligger inom projektområdet.  

Båda stråkalternativen är lokaliserade inom 100 meter från Arboga ån vilket innebär att hela det berörda 
området omfattas av strandskydd.  

 Miljökvalitetsnormer  
Stråk söder korsar en miljökvalitetsnormen för vattendrag  (Arbogaån mellan Sverkestaån och Ässingån, 
SE658911-148442) och stråk norr går inom 50 meter från den utpekade miljökvalitetsnormen. 
Miljökvalitetsnormen uppnår ej god kemisk status och har otillfredsställande ekologisk status. Den bedöms nå 
god ekologisk status 2027.  

 Övrig naturmiljö 
I detta avsnitt redovisas övriga naturvärden som inte omfattas av lagligt skydd, men som har inventerats och 
värderats av myndigheter och skogsbolag med syfte att utgöra planeringsunderlag för naturvårdshänsyn och 
framtida beslut om områdesskydd. 

Båda stråkalternativen sträcker sig över jordarterna postglacial finlera, urberg, sandig morän och vatten.  
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Länsstyrelsen tog år 1984 fram ett naturvårdsprogram där de mest värdefulla naturområdena i länet pekades 
ut.3 Stråkalternativen berör området Del av Arbogaån V om Oppboga som pekades ut i länsstyrelsens 
naturvårdsprogram som ett område med höga naturvärden. Stråkalternativ söder korsar 200 meter av 
områdets östra delar och stråkalternativ norr 150 meter av områdets östra delar. Området har enligt 
programmet ett stort värde ur landskapsbilds- och rekreationssynpunkt för framförallt Oppboga men även för 
Fellingsbro. 

Stråkalternativ söder går inom 50 meter och stråkalternativ norr inom 100 meter från ett område med 
naturvärden (Oppboga strömmar, N 300-2004) som pekats ut av skogsstyrelsen som ett område med barrträd. 
Delar av området är även utpekat av skogsstyrelsen som ett område med skogliga värdekärnor. Alternativen 
passerar nordväst om området.  

Arboga ån är av länsstyrelsen utpekat som ett värdefullt vatten ur fisk/fiske-synpunkt som pekades ut för 
miljökvalitetsmålet levande sjöar och vattendrag. Arboga ån är utpekat med klass 2 och beskrivs vara nationellt 
värdefullt och behöver skyddas för framtiden. Både stråkalternativ norr och söder korsar det utpekade intresset.    

 Skyddsvärda arter 
Skyddsvärda arter har undersökts genom en sökning i Artportalen. Då söktes efter rödlistade och fridlysta fåglar 
inom stråkalternativen samt en buffert om 300 meter från stråkalternativen. För övriga skyddsvärda och 
rödlistade arter söktes stråken med en buffert om 50 meter från stråkalternativen. Utdragen gjordes för de 
senaste 10 åren och hämtades från artportalen i februari 2021.  

Kunskap om vilka arter som minskar i antal och utbredning är nödvändigt för att veta vilka naturvårdsinsatser 
som behövs. ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala samlar in, lagrar, utvärderar och 
tillhandahåller information om rödlistade växt- och djurarter. Naturvårdsverket fastställer som ansvarig 
myndighet listorna som officiella dokument. De svenska rödlistorna grupperar arterna i enlighet med 
internationella kriterier i ett system med fem kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende: 

• Nära hotad (NT) 
• Sårbar (VU) 
• Starkt hotad (EN) 
• Akut hotad (CR) 
• Nationellt utdöd (RE) 

Arter som inte är hotade kategoriseras som livskraftig (LC). 

I aktuell sökning via Artportalen identifierades 374 observationer av fågelarter och inga övriga arter. Det var 82 
olika fågelarter som observerades varav 9 av dessa var upptagna i fågeldirektivets bilaga 1 och 31 var rödlistade. 
Alla vilda fåglar i Sverige är fridlysta och observationerna presenteras i Tabell 1.    

                                                             
3 Lindsberg kommun (2019), Översiktsplan  för Lindesbergs kommun, s. 105 
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Tabell 1. Observationer av fågelarter inom stråkalternativen samt en buffert om 300 meter. Samtliga observationer var observerade 
inom 300 meter från både stråk norr och stråk söder. ”Fdir” innebär att arten är upptagen i fågeldirektivets bilaga 1, vilket innebär att 
arten är av sådant unionsintresse att bevarandeområden behöver utses. I kolumnen skyddstyp listas om en art är rödlistad samt om 
arten är skyddad enligt artskyddsförordningen. 

Artnamn Vetenskapligt namn Skyddstyp 
Björktrast Turdus pilaris Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Blåmes Cyanistes caeruleus Fridlyst enligt 4 §   
Bofink Fringilla coelebs Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Brun glada Milvus migrans Fridlyst enligt 4 §, Starkt hotad (EN), Fdir 
Domherre Pyrrhula pyrrhula Fridlyst enligt 4 §, Fdir  
Drillsnäppa Actitis hypoleucos Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Dubbeltrast Turdus viscivorus Fridlyst enligt 4 § 
Duvhök Accipiter gentilis Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT), Fdir 
Entita Poecile palustris Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Fasan Phasianus colchicus Fridlyst enligt 4 § 
Fiskmås Larus canus Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Fjällvråk Buteo lagopus Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Flodsångare Locustella fluviatilis Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Forsärla Motacilla cinerea Fridlyst enligt 4 § 
Gransångare Phylloscopus collybita Fridlyst enligt 4 § 
Grågås Anser anser Fridlyst enligt 4 § 
Gråhäger Ardea cinerea Fridlyst enligt 4 § 
Gråkråka Corvus corone cornix Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Gråsiska Acanthis flammea Fridlyst enligt 4 § 
Gråsparv Passer domesticus Fridlyst enligt 4 § 
Gråtrut Larus argentatus Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Gräsand Anas platyrhynchos Fridlyst enligt 4 § 
Gräshoppsångare Locustella naevia Fridlyst enligt 4 § 
Grönfink Chloris chloris Fridlyst enligt 4 §, Starkt hotad (EN) 
Gröngöling Picus viridis Fridlyst enligt 4 § 
Gulsparv Emberiza citrinella Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Gulärla Motacilla flava Fridlyst enligt 4 § 
Gärdsmyg Troglodytes troglodytes Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Göktyta Jynx torquilla Fridlyst enligt 4 § 
Havsörn Haliaeetus albicilla Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT), Fdir 
Hussvala Delichon urbicum Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Härmsångare Hippolais icterina Fridlyst enligt 4 § 
Kaja Corvus monedula Fridlyst enligt 4 § 
Kanadagås Branta canadensis Fridlyst enligt 4 § 
Kattuggla Strix aluco Fridlyst enligt 4 § 
Knipa Bucephala clangula Fridlyst enligt 4 § 
Koltrast Turdus merula Fridlyst enligt 4 § 
Kornknarr Crex crex Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT), Fdir 
Korp Corvus corax Fridlyst enligt 4 § 
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Kråka Corvus corone Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Kungsfiskare Alcedo atthis Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU), Fdir 
Kungsörn Aquila chrysaetos Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT), Fdir 
Kärrsångare Acrocephalus palustris Fridlyst enligt 4 § 
Ladusvala Hirundo rustica Fridlyst enligt 4 § 
Lövsångare Phylloscopus trochilus Fridlyst enligt 4 § 
Mindre hackspett Dendrocopos minor Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Näktergal Luscinia luscinia Fridlyst enligt 4 § 
Nötskrika Garrulus glandarius Fridlyst enligt 4 § 
Ormvråk Buteo buteo Fridlyst enligt 4 § 
Pilfink Passer montanus Fridlyst enligt 4 § 
Ringduva Columba palumbus Fridlyst enligt 4 § 
Råka Corvus frugilegus Fridlyst enligt 4 § 
Sidensvans Bombycilla garrulus Fridlyst enligt 4 § 
Skata Pica pica Fridlyst enligt 4 § 
Skogsduva Columba oenas Fridlyst enligt 4 § 
Skogssnäppa Tringa ochropus Fridlyst enligt 4 § 
Småspov Numenius phaeopus Fridlyst enligt 4 § 
Snatterand Mareca strepera Fridlyst enligt 4 § 
Sparvhök Accipiter nisus Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Stare Sturnus vulgaris Fridlyst enligt 4 §, Sårbar (VU) 
Steglits Carduelis carduelis Fridlyst enligt 4 § 
Stenknäck Coccothraustes 

 
Fridlyst enligt 4 § 

Storskarv Phalacrocorax carbo Fridlyst enligt 4 § 
Storskrake Mergus merganser Fridlyst enligt 4 § 
Strömstare Cinclus cinclus Fridlyst enligt 4 § 
Större hackspett Dendrocopos major Fridlyst enligt 4 §, Fdir 
Svarthätta Sylvia atricapilla Fridlyst enligt 4 § 
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Sånglärka Alauda arvensis Fridlyst enligt 4 § 
Sångsvan Cygnus cygnus Fridlyst enligt 4 §, Fdir   
Sädesärla Motacilla alba Fridlyst enligt 4 § 
Sävsparv Emberiza schoeniclus Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Sävsångare Acrocephalus 

 
Fridlyst enligt 4 § 

Talltita Poecile montanus Fridlyst enligt 4 §, Nära hotad (NT) 
Taltrast Turdus philomelos Fridlyst enligt 4 § 
Tamduva Columba livia (domest.) Fridlyst enligt 4 § 
Tornfalk Falco tinnunculus Fridlyst enligt 4 § 
Tornseglare Apus apus Fridlyst enligt 4 §, Starkt hotad (EN) 
Trädgårdssångare Sylvia borin Fridlyst enligt 4 § 
Trädkrypare Certhia familiaris Fridlyst enligt 4 § 
Törnsångare Sylvia communis Fridlyst enligt 4 § 
Vigg Aythya fuligula Fridlyst enligt 4 § 
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 Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för naturmiljön 
Vid markkabel är de främsta konsekvenserna för naturmiljön att ett kabelschakt måste grävas längs 
sträckningarna, vilket innebär risk för skador orsakade av markarbetena. Under byggfasen är därför 
konsekvenserna större än om ledningarna skulle uppföras som luftledning. I vissa fall kan även behov av 
sprängning förekomma, vilket oftast upptäcks under byggfasens grävarbeten. Vid förläggning av kabel blir det en 
tillfällig påverkan i marken och efter något år kommer marken täckas med vegetation.  

En annan risk för konsekvenser för naturmiljön är påverkan från arbetsfordon under anläggningstiden. Dock 
kommer krav om försiktighetsåtgärder att ställas på entreprenören så att risken minskas. Vid passage av 
vattendrag används tillfälliga eller permanenta broar. Körning i vattendrag utförs endast om det är tekniskt eller 
miljömässigt motiverat eller vid akuta situationer. Vid sådan körning skyddas naturmiljön genom utläggande av 
t.ex. ris eller virke och stor försiktighet vidtas för att undvika påverkan på mark i anslutning till vattnet och för att 
minska risken för läckage av partiklar som kan grumla vattenmiljön.  

Korsningarna över Arboga ån kommer att genomföras med luftledning. Det innebär att risken för negativa 
konsekvenser för ån och dess värden minskar eftersom schaktning undviks i vattendraget.  

Ingen av stråkalternativen bedöms påverka skogliga värdekärnan eller naturvärden utpekade av skogsstyrelsen. 
Både stråkalternativ söder och norr korsar däremot länsstyrelsens naturvårdsprogram men ingen av 
stråkalternativen bedöms påverka programmets syfte då det redan finns befintliga kraftledningar i området.  

Hela sträckorna omfattas av strandskyddade områden vilket innebär att strandskyddsdispens kommer att sökas 
för båda alternativen. 

Den främsta risken som en luftledning kan utgöra för fåglar är kollision och strömgenomgång.4  Enligt rapporten 
Elnät i fysisk planering – Behandling av ledningar och stationer i fysisk planering och tillståndsärenden från 2014 
är det främst ledningar som har 20 kV eller lägre spänning som är riskabla för större fåglar gällande 
strömgenomgång vid kollision av linor.5 Linde energi har även valt att förse ledningarna med isolerade linor 
vilket innebär att risken för strömgenomgång minskar.   

Linde energi bedömer att effekterna för stråkalternativen inte innebär några avsevärd negativa konsekvenser på 
naturmiljön i området, varken på lång eller kort sikt, eftersom skyddsåtgärder kommer att vidtas.  

Linde energi bedömer att konsekvenser för naturmiljön är små. 

5.3. Resurshushållning 
Markanvändningen längst stråkalternativen domineras av befintlig kraftledningsgata och öppen mark. I den 
befintliga kraftledningsgatan får inga byggnader eller andra anläggningar (ej ledningar) uppföras. Skogsgatan röjs 
och besiktigas med jämna intervall.  

                                                             
4 AEWA (2011), Review of the Conflict between Migratory Birds and Electricity Power Grids in the African-Eurasian Region 

5 Svenska kraftnät (2014), Elnät i fysisk planering – Behandling av ledningar och stationer i fysisk planering och 
tillståndsärenden, sid. 48   
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Stråkalternativ söder berör en kort sträcka av skogsmark vilket innebär att träd därmed behöver avverkas för att 
göra plats åt kraftledningsgatan på cirka 40 meter.  

 Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för resurshushållning  
Vid förläggning av markkablarna behövs ett arbetsområde på ca 12-15 meter.  

Linde energi kommer att ställa krav på att allt material i markkablarna och stolparna är återvinningsbara. Vid 
framtida ev. rasering eller utbyte av ledningarna kan en stor del av materialen material- eller energiåtervinnas. 
Schaktmassor återanvänds så långt det är möjligt till återfyllnad av schaktet. Material som inte kan återvinnas 
sänds till destruktion/deponi enligt gällande lagstiftning. 

Linde energi bedömer att hushållningen med material är god och bedömer i helhet att konsekvenser på 
resurshushållningen är små. 

5.4. Kulturmiljö 
Kulturmiljö avser spår, lämningar och uttryck för människans påverkan och bruk av den fysiska miljön. 
Kulturmiljön speglar vår historia och berättar om människans verksamhet i förfluten tid. Kulturmiljövården syftar 
till att bevara, vårda och levandegöra vår kulturmiljö. Skydd av kulturlämningar regleras i kulturmiljölagen. För 
att få röra eller flytta en fast fornlämning krävs särskilt tillstånd.  

Inget riksintresse för kulturmiljövård ligger inom projekteringsområdet.  

Båda stråkalternativen korsar en kulturlämning som förekommer i Riksantikvarieämbetets databas cirka 200 
meter nordöst om Frötuna kraftverk (L1981:1595) utpekad som tegelindustri, se Figur 14 och bilaga 3. En tidig 
kontakt togs med Länsstyrelsen angående fornlämningen vilka bedömde att det inte längre finns någon 
fornlämning på platsen.  

Två kulturlämningar lokaliserade nordöst om Arboga ån (L1981:1650, L1981:895) och  som förekommer i 
Riksantikvarieämbetets databas ligger inom 100 meter från både stråkalternativ söder och norr. Lämningarna är 
utpekade som övrig kulturhistorisk lämning samt lägenhetsbebyggelse.  

Ytterligare en kulturlämning (L1979:1458) söder om Arboga ån finns lokaliserad inom 100 meter från 
stråkalternativ söder. Lämningen är beskriven som kvarn.  
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Figur 14. Karta över naturmiljöer området. 

 Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för kulturmiljön  
Den utpekade kulturlämningen som korsas finns inte längre kvar och bedöms därmed inte påverkas. Övriga 
kulturlämningar ligger med ett betydande avstånd och med vägar som isolerar lämningarna från 
stråkalternativen. Därmed bedöms inget av de utpekade fornlämningarna påverkas av stråkalternativen.  

Om en eventuell fornlämning skulle påträffas under anläggningsarbetet, eller framtida underhållsarbete, 
kommer arbetet att stoppas omedelbart och länsstyrelsen kontaktas enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Om en 
fornlämning måste täckas, rubbas eller tas bort kommer tillstånd sökas hos länsstyrelsen enligt 2 kap. 12 § 
kulturmiljölagen. 

Linde energi bedömer att konsekvenserna för kulturmiljön är obetydliga och bedömer således att inga 
ytterligare hänsynsåtgärder är nödvändiga. 

5.5. Friluftsliv 
Begreppet friluftsliv innebär vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande och 
naturupplevelser utan krav på tävling. Rörligt friluftsliv innebär aktiviteter som kan utövas med stöd av 
allemansrätten. 

Inget riksintresse för friluftsliv, rörligt friluftsliv eller övrigt friluftslivsintresse identifierades inom projektområdet.  

 Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för friluftsliv  
Sträckningarna passerar inga skyddade områden för friluftsliv och det berörs inga övriga friluftsvärden i området. 
Tillfälliga störningar i form av buller, avgaser och ökad trafik i närområdet kan påverka ev. friluftsliv under 
anläggningstiden. 

Linde energi bedömer att konsekvenserna för friluftslivet är obetydliga. 
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5.6. Landskapsbild 
Landskapsbilden är den visuella upplevelsen av landskapet och är effekten av samverkan mellan olika 
landskapselement som t.ex. terrängformer, sjöar, vattendrag, skogar, odlade fält, alléer, 
bebyggelsegrupperingar. Beroende på hur omgivningen ser ut exponeras en kraftledning i mindre eller större 
grad. 

Inom projektområdet identifierades inget område som omfattas av landskapsbildskydd. Landskapet som 
stråkalternativen går genom utgörs främst av öppen mark och vattendrag. Terrängen i området är 
förhållandevis flackt.  

Båda stråkalternativen skulle innebära en minskad påverkan på landskapsbilden eftersom delar av sträckan 
skulle förläggas med markkabel. Stråkalternativ söder skulle dessutom innebära att kraftledningarna skulle 
samlas på en sida om Arbogaån vid det berörda området.  

 Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för landskapsbilden  
Den främsta konsekvensen för landskapsbilden är främst förknippad med anläggningstiden, då visuella 
störningar i form av maskiner och upplag med byggmaterial kan förekomma. Båda stråkalternativen innebär en 
minskad påverkan på landskapsbilden. Detta eftersom ledningen antingen sambyggs med befintliga 20 kV 
ledningar eller markförläggs samtidigt som befintlig 40 kV ledning rivs. Konsekvenserna för landskapsbilden 
bedöms därmed bli positiva.  

5.7. Infrastruktur 
Inom begreppet infrastruktur omfattas transport av bl.a. varor, personer, tjänster, energi och information. Till 
detta innefattas bl.a. vägar, järnvägar, elnät, telenät, internet, VA-nät. 

Inget riksintresse för väg eller järnväg berörs av ledningarna. Inga större statliga vägar berörs direkt av 
ledningarna, endast mindre enskilda vägar.  

Befintlig 40 kV ledning går i dagsläget över Frötuna kraftstation. Stråkalternativen är utformade så att 
kraftstationen undviks och vid stationen ska ledningen förläggas med markkabel.  

För stråkalternativ söder byggs 40 kV ledningen parallellt med befintlig 20 kV ledning.  

 Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för infrastrukturen 
Under byggtiden kan konsekvenserna bli små-måttliga p.g.a. närvaro av arbetsmaskiner och transporter. 

Linde energi bedömer att konsekvenserna för infrastrukturen är obetydlig.  

5.8. Boendemiljö 

 Elektromagnetiska fält 
Elektriska och magnetiska fält uppkommer vid t.ex. generering, överföring och användning av el. Dessa fält finns 
överallt i vår miljö, både utomhus och inomhus. Utomhus uppkommer det bl.a. från kraftledningar och inomhus 
från bl.a. el- och hushållsapparater. 

Det är spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet kring en ledning 
och det är praktiskt taget bara kring högspänningsledningar som elektriska fält uppstår. Det elektriska fältet mäts 
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i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält från kraftledningar utomhus avskärmas lätt av bl.a. 
byggnadsmaterial, träd och växter, vilket innebär att elektriska fält i princip inte fås i inomhusmiljö. 

Jorden har ett magnetfält som är statiskt som människan är anpassad till och ingen forskning har kunnat påvisa 
att jordens statiska magnetfält påverkar människan. Magnetiska fält från kraftledningar uppstår av strömmen 
som flyter i ledningen och av variation av strömmen. Fältstyrkan beror, förutom på strömmens storlek, även på 
ledningens placering samt avstånd med andra ledningar. Magnetfältet avtar dock med avstånd till ledningen. 
Det magnetiska fältet mäts i enheten mikrotesla (µT). Magnetiska fält avskärmas dock inte som elektriska fält av 
byggnadsmaterial eller växter, vilket innebär att hus som ligger nära kraftledningar ofta har högre 
magnetfältsvärden än vad som är vanligt i övrigt. 

I motsats till jordens statiska fält är magnetfält från kraftledningar, som har växelström, varierande och fälten 
varierar med samma frekvens som strömmen. Det varierande magnetfältet skapar svagt elektriska strömmar i 
kroppen. Det finns idag oro kring att magnetiska fält kan påverka oss människor negativt, men trots mångårig 
forskning finns inga säkra resultat på detta. Trots att mycket forskning har utförts så anses det inte tillräckligt för 
att ett nationellt gränsvärde ska kunna sättas.  

Vid bedömning av magnetfält tillämpar Linde energi försiktighetsprincipen som definieras i 2 kap. 3 § 
miljöbalken. Det innebär att Linde energi kommer förebygga, hindra och motverka att ledningen medför en risk 
för skada eller olägenhet för människors hälsa.   

Linde energi avser att följa försiktighetsprincipen gällande elektromagnetiska fält. 

 Bebyggelse och boendemiljö 
Totalt finns 5 bostäder inom 30 meter från stråkalternativ söder och 6 bostäder inom 30 meter från 
stråkalternativ norr vilka presenteras i Tabell 2. 
 
Vid de olika bostäderna förordas olika utformningar vilket påverkar magnetfältet. Se kapitel 4 för vidare 
beskrivning av utformning och dess lokalisering. För att beräkna magnetfältet har därmed fyra olika beräkningar 
utförts. Magnetfältsberäkningar har genomförts där årsmedelströmlasten beräknats till 50 A för planerad 40 kV 
och för parallellgående 20 kV ledningar 20 A. Figur 15 och Figur 16 visar magnetfältet på y-axeln och avståndet i 
meter från ledningens centrum på x-axeln. Beräkningarna redovisas på en höjd av 1 meter över marken. Vid 
beräkningarna för luftledning har en höjd av 10 meter antagits för stolparna och då ledningen inte går parallellt 
med 20 kV ledningarna har portalstolpar antagits i beräkningarna eftersom det innebär ett högre magnetfält i 
jämförelse med ett alternativ där stolparna är utformade med enkelstolpar.  
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Tabell 2. Antalet bostäder lokaliserade inom 30 meter från stråkalternativen samt beräknat magnetfält.  

Lokalisering Antal bostäder Närhet till stråkalternativ Utformning Magnetfält 
vid bostad 

Strax nordväst om  
Frötuna kraftstation 
 

3 Inom 10 meter från  
stråkalternativen.  

Markkabel parallellt 
med 20 kV  

Ca 0,01 µT 

Cirka 100 meter sydväst  
om punkt B 

1 Inom 10 meter från  
stråk söder.  

Luftledning parallellt 
med 20 kV 

Ca 0,1 µT 

Cirka 100 meter söder  
om Oppboga bruk 

1 Inom 30 meter från  
stråkalternativen.  

Markkabel (ej 
parallellt med 20 kV) 

> 0,01 µT 

Cirka 100 meter nordöst  
om Oppboga bruk 

1 Inom 20 meter från  
stråk norr. 

Luftledning (ej 
parallellt med 20 kV) 

Ca 0,04 µT 

Cirka 100 meter sydväst  
om Oppboga bruk 

1 Inom 10 meter från  
stråk norr. 

Markkabel (ej 
parallellt med 20 kV) 

Ca 0,02 µT 

 

 Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för boendemiljön  
Hänsyn har tagits till bebyggelsen vid lokaliseringen av luftledningen så att närhet till bostadshus undviks. 
Närmast Frötuna kraftstation passerar befintlig luftledning nära 3 bostadshus och då kraftledningen planeras att 
förläggas med markkabel på platsen minskar påverkan. 

Landskapsbildsmässigt kommer markkablarna leda till positiva konsekvenser på boendemiljön, eftersom delar 
av luftledningarna kommer att raseras och sambyggas med befintliga 20 kV ledningar.  

De främsta konsekvenserna för den boendemiljön närmast kommer vara under byggtiden, då buller och 
avgaser från arbetsfordon och transporter kommer uppstå. Det blir tillfälliga konsekvenser för boendemiljön 
under byggtiden. Under drift kommer den största påverkan bli visuellt, eftersom inga magnetfältsvärden 
kommer att överskrida 0,4 μT där människor stadigvarande vistas. 

Linde energi bedömer att konsekvenserna för boendemiljön är obetydlig-små. 

5.9. Samlad bedömning av konsekvenser 
Linde energi bedömer att båda stråkalternativen medför liten påverkan på berörda intressen. Till största delen 
planeras alternativen att förläggas på redan exploaterad mark, d.v.s. i befintlig ledningsgata. Delsträckorna med 
planerad kabelförläggningen innebär att påverkan på landskapsbilden samt närliggande bostäder minskar på 
sträckorna.  
 
Stråkalternativ söder innebär att intrånget samlas till en sida av Arbogaån eftersom kraftledningen då går 
parallellt med befintliga 20 kV ledningar vilket innebär positiva effekter för landskapsbilden, boendemiljön och 
ett minskat markintrång från kraftledningar i området.  
 
Påverkan blir som störst under anläggningstiden, eftersom tillfälliga skador kan uppstå. Dessa 
skador kommer dock att återställas och ersättas när arbetena är slutförda. 
 
Enligt 8 § punkt 8 miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska den som avser att bedriva en verksamhet 
avgöra huruvida betydande miljöpåverkan kan antas. Linde energi bedömer att ledningsåtgärderna inte innebär 
betydande miljöpåverkan. Denna bedömning grundas på att Linde energi grundligt har utvärderat 
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sträckningarna, projektområdet, motstående intressen, kommunala planer, närliggande bebyggelse samt 
tekniska och ekonomiska aspekter utifrån den informationen som finns i området i dagsläget. Bästa möjliga 
stråkalternativ har därför arbetats fram. 

 Fortsatt arbete  
Efter genomfört samråd kommer en samrådsredogörelse att upprättas. Samrådsredogörelsen kommer därefter 
skickas till länsstyrelsen för beslut om BMP enligt 6 kap. 26 § miljöbalken. Om länsstyrelsen beslutar att 
ledningarna inte innebär BMP kommer en liten MKB att tas fram. Om länsstyrelsen beslutar att ledningarna 
innebär BMP kommer ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29-32 §§ miljöbalken att genomföras och därefter 
kommer en MKB enligt den specifika miljöbedömningen att tas fram inför koncessionsansökan. 
Koncessionsansökan skickas därefter till Ei för beslut om koncession kan ges eller ej. 
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