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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall Eldistribution) avser att ansöka om nätkoncession för linje 
(tillstånd) för en ny 132 kV-ledning (nominell spänning) från Duvhällen Vindpark i Eskilstuna kom-
mun, Södermanlands län för anslutning till befintlig ledning vid Lindhult i Kungsör kommun, Väst-
manland län.  

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

Vattenfall Eldistribution har i aktuellt projekt genomfört ett samordnat undersöknings- och avgräns-
ningssamråd enligt 6 kap. 23–25, 29 §§ miljöbalken (MB) i syfte att utreda om verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) och att MKB ska få en lämplig omfattning och detal-
jeringsgrad.  

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka 
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under sam-
rådsprocessen samt hur Vattenfall Eldistribution beaktat dessa. I tabell 1 nedan ges även en sam-
manfattning av de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet. 

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter 
I listan i tabell 1 redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för föreliggande sam-
rådsprocess. 

Tabell 1 Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning 

Datum Aktivitet Se bilaga 

2020-01-27 Samrådsunderlag och följebrev skickades ut till Länsstyrelserna i 
Södermanland och Västmanland 

1 och 2 

2020-02-11 Annons på Vattenfall Eldistributions webbsida  

2020-02-12 Samrådsunderlag och följebrev skickades ut till kommuner, öv-
riga statliga myndigheter, organisationer. 

3 

2020-02-12 Samrådsunderlag och följebrev skickades ut till enskilda särskilt 
berörda 

3 

2020-02-15 Annonsering om samråd i Eskilstuna-Kuriren.  4 

2020-02-17 Annonsering om samråd i Bärgslagsbladet 4 

2020-02-28 Annonsering om samråd i Magazin24 4 

2020-03-03 Samrådskretsen utökades och samrådsunderlag och följebrev 
skickades ut  

3 

2020-10-16 Kompletterande samråd med enskild berörd fastighetsägare  
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1.2 Samrådets genomförande 
Samråd har genomfördes under perioden 27 januari till 2 april 2020 se tabell 1. Samrådsunderlag 
och information skickades ut via mejl till myndigheter och organisationer. Samrådsunderlag och 
information skickades ut till enskilda särskilt berörda och närboende. I brevet uppmanades adressa-
ten att även vidarebefordra informationen till ev. arrendatorer, eller hyresgäster eller andra rättig-
hetshavare som belastar fastigheten. Annonsering i tidningar skedde den 15, 17 och 28 februari. 

Under processen med framtagande av MKB har bolaget som ska uppföra vindparken kommit in 
med önskemål om att inom vindparken flytta transformatorstationen ca 600 m österut från det ur-
sprungliga förslaget. Flytten innebär en förändrad ledningssträckning vid anslutning till vindparken. 
Berörd fastighet ingick i den tidigare samrådskretsen men med anledning av den förändrade sträck-
ningen har ytterligare samråd genomförts. Underlaget skickades ut den 16 oktober 2020 

1.3 Samråd 
Formen för samråd är inte reglerad i lag och nätägaren får själv avgöra i vilken form samrådet ska 
hållas. Syftet med samråd är att berörda ska få bli delaktiga i hur deras närmiljö används. Under 
samrådet ska alla intresserade få tillfälle att ställa frågor och lämna synpunkter. Samråd hålls därför 
i ett tidigt skede, innan det är bestämt hur verksamheten slutligen utformas. Vattenfall Eldistribution 
anser sig ha följt kraven på samråd enligt 6 kap. miljöbalken.  

Vattenfall Eldistribution valde i detta ärende att, utöver det skriftliga samrådet, hålla ett sam-
rådsmöte med de två berörda Länsstyrelserna i Västmanland och Södermanland län. Till mötet den 
7 mars 2020 fick dock Länsstyrelsen i Västmanland förhinder så det hölls med enbart representan-
ter från Länsstyrelsen i Södermanland. 

Totalt har samrådet har pågått i mer än två månader och Vattenfall Eldistribution bedömer att sam-
rådstiden har varit tillräckligt lång för att alla som vill delta i samrådet ska hinna lämna ett yttrande. 
Under samrådstiden har det inkommit 13 yttranden från myndigheter, 5 yttranden från föreningar 
och verksamhetsutövare, 14 yttrande från särskilt berörda enskilda fastighetsägare och 2 yttranden 
från allmänheten. 

Vattenfall Eldistribution har läst och beaktat alla inkomna yttranden. Synpunkter som bedöms ha 
relevans till den planerade verksamheten och vidare miljöbedömning bemöts i nedanstående redo-
görelse och generella synpunkter bemöts samlat.  

Härnäst kommer vidare utredningar att vidtas för att i nästa steg välja en linjesträckning utifrån en 
samlad bedömning där inkomna synpunkter utgör en del i bedömningsgrunderna. En miljökonse-
kvensbeskrivning tas därefter fram som ska ligga till grund för kommande koncessionsansökan till 
Energimarknadsinspektionen. 

När Vattenfall Eldistribution arbetar med att upprätta en ansökan om nätkoncession genomförs 
samråd och kontakter med externa sakägare, organisationer och myndigheter. All hantering av in-
formation som innehåller personuppgifter hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 
Detta innebär bland annat att personuppgifter kopplade till projektet sparas och är skyddade under 
tiden det aktuella projektet pågår.  
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I det aktuella projektet har vissa sakägare framfört önskemål om att personuppgifter inte får spridas 
med hänvisning till GDPR. Vattenfall Eldistribution har därför i föreliggande redogörelse avidentifie-
rat alla inkomna yttranden från privatpersoner som innehållit till exempel namn, personnummer och 
adress. 

2 BEMÖTANDE AV GENERELLA SYNPUNKTER 
I detta kapitel redovisas svar på synpunkter som inkommit från flera fastighetsägare och allmänhet-
en. 

2.1 Vattenfall Eldistributions uppdrag 
Elnätsbolag som ansvarar för ett elnät lyder under ellagen. Vattenfall Eldistribution har alltså anslut-
ningsplikt enligt Ellagen (1997:857) vilket innebär att Vattenfall Eldistribution ansluter de kunder 
som så önskar.  

Vattenfall Eldistribution är det elnätsbolag som är elnätsägare med så kallad områdeskoncession 
för området omkring Duvhällen. Om man som Duvhällen Vindpark AB vill ansluta sig till elnätet inom 
detta område så måste det ske genom anslutning till Vattenfall Eldistributions nät, det finns alltså 
ingen valmöjlighet för en kund som vill ansluta. Då en verksamhet eller privatperson inte kan välja 
vilket elnätsbolag man vill ansluta till kan inte heller elnätsägaren, i detta fall Vattenfall Eldistribution, 
neka anslutning till en verksamhet som begär det, allt i enlighet med ellagen. Vattenfall Eldistribut-
ion har en skyldighet att ansluta och det inom skälig tid. 

2.2 Vem betalar anslutningen? 
Vattenfall Eldistribution ansöker om tillstånd (nätkoncession) för en kraftledning som ska ansluta 
Duvhällen vindpark till befintlig ledning eftersom en begäran om anslutning av vindkraftparken har 
inkommit till Vattenfall Eldistribution. Duvhällen Vindpark AB kommer att bekosta hela anslutningen, 
allt från tillstånd till byggnation.  

2.3 Tillståndsprocessen 
Tillstånd för en starkströmsledning prövas av nätmyndigheten, Elmarknadsinspektionen (Ei) enligt 2 
kap Ellagen (EL). Enligt 2 kap 8a § EL ska hänsynsregler och miljökvalitetsnormer i miljöbalken 
(MB) tillämpas och samråd enligt 6 kap MB ska genomföras inför prövning av tillstånd för nätkon-
cession för linje. En vindkraftspark är en miljöfarlig verksamhet och till skillnad från nätkoncession 
prövas tillstånd för vindkraftverk enligt 9 kap MB av miljöprövningsdelegationen (MPD) hos berörd 
Länsstyrelse. 

Den första inledande fasen i ett ansökningsförfarande är att hålla samråd med Länsstyrelse, kom-
mun, enskilda sakägare, övriga statliga myndigheter, organisationer och allmänhet. Samrådspro-
cessen är den tid som går från ett första utskick av information och i första hand fram till dess sam-
rådsredogörelsen lämnas in till Länsstyrelsen men det kan pågå ända tills ansökningshandlingarna 
lämnas in till Ei.  
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Samrådsprocessen är till för att sökanden ska inhämta information av vikt för det fortsatta arbetet 
med att ta fram en MKB. Samråd brukar enligt praxis inledas med ett möte med berörd Länsstyrelse 
eftersom de i detta skede ska arbeta för att innehållet i MKB får den omfattning och detaljeringsgrad 
som behövs för tillståndsprövningen. De ska bland annat hjälpa till med avgränsning av sam-
rådskretsen.   

Inkomna synpunkter ska redovisas i samrådsredogörelsen som ges in till Länsstyrelsen tillsammans 
med en begäran om att de ska fatta ett beslut om verksamheten kan antas medföra betydande mil-
jöpåverkan (BMP) eller inte. Om den planerade verksamheten kan antas medföra BMP ska en full-
ständig MKB tas fram, om inte så räcker det med en liten MKB. 

När ansökningshandlingarna (ansökan, MKB och Teknisk beskrivning) kommer in till Ei och eventu-
ellt har kompletterats kommer ärendet att kungöras. Länsstyrelsen, kommunen, alla sakägare och 
allmänheten får då återigen möjlighet att yttra sig i frågan om nätkoncessionen/tillståndet.  

2.4 Avgränsning av samrådskretsen 
Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras för att utreda om 
verksamheten kan antas medföra BMP. Samrådskretsen i ett undersökningssamråd är Länsstyrel-
sen och enskilda särskilt berörda. I detta ärende är underlaget har skickats ut till Länsstyrelserna i 
Västmanland och Södermanland samt till enskilda som är berörda genom att de är fastighetsägare 
eller boende inom 100 m från luftledningsalternativet eller 50 m från markkabelalternativet.  

Om verksamheten kan antas medföra BMP så ska även ett avgränsningssamråd genomföras, men 
den sökande kan också välja att samordna de två samråden och genomföra ett mer omfattande 
samråd med en bredare krets redan från början, vilket Vattenfall Eldistribution har gjort i det aktuella 
fallet.  

Vid ett avgränsningssamråd ska samrådskretsen utökas till berörda kommuner, övriga statliga myn-
digheter och den allmänhet som kan antas bli berörd av den planerade verksamheten. Syftet med 
avgränsningssamrådet är att miljökonsekvensbeskrivningen ska få en lämplig omfattning och detal-
jeringsgrad. 

2.5 Ersättning för intrång och skador på mark 
Vid ledningsbyggnation ersätter Vattenfall Eldistribution intrånget enligt expropriationslagens ersätt-
ningsregler och använder Lantmäteriets normer för beräkning. Det är ingångsfaktorer för 2018-års 
skogsnorm som idag används för värdering av intrång i skogsmark. I jordbruksmark används 1974-
års åkernorm och den uppräknas med KPI (konsumentprisindex) vid värdetidpunkten. Vattenfall 
Eldistribution löser inte in fastigheter 

Grundprincipen är att markägaren ska stå skadelös och genom att det handlar om en tvångsmässig 
markupplåtelse, dessutom kompenseras med ett påslag uppgående till 25 % av den värderade 
marknadsvärdesminskningen på fastigheten. Om det under byggnation/anläggningsarbetet upp-
kommer skador på mark, avvattning eller annan egendom kommer Vattenfall Eldistribution återställa 
efter skadorna och ersätta andra eventuella kostnader som kan uppstå i samband med arbetet.  

Det utgår också ersättning för ev. skog som måste avverkas (samt för tidig avverkning, storm- eller 
torkskador) samt för grödor och kommande skördebortfall. Vid frivillig överenskommelse ger Vatten-
fall Eldistribution ett ytterligare påslag på 20%.  
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Vattenfall Eldistribution följer den policy som tagits fram av Energiföretagen Sverige när det gäller 
markåtkomst. Vid detaljprojektering kan fastighetsägaren om det är tekniskt, ekonomiskt och till-
ståndsmässigt möjligt påverka den slutliga placeringen av kraftledningen. 

2.6 Luftledningsalternativet 
De stolpar som används av Vattenfall Eldistribution idag är inte kreosotstolpar utan en stolpe som är 
impregnerad med en kopparsaltlösning med beteckning Wolmanit CX-8 WB, bekämpningsmedel av 
klass 2. I undantagsfall kan det även bli aktuellt med komposit och/eller stålstolpar.  

I våtmarker sätts stolpar upp genom att ett plaströr grävs ner till fast mark, stolpen sätts ner i röret 
och kringfyllning sker i röret och omkring röret. Om avståndet/djupet till fast mark är mer än 2 m 
kommer stolpen istället att stagas upp med linor. 

Det kommer i huvudsak vara raklinjestolpar som används i det planerade luftledningsalternativet 
vilket innebär att det inte kommer att bli några stag på stolparna. Där ledningen byter riktning an-
vänds vinkelstolpar som är något kraftigare och har extra staglinor. Avståndet mellan stolparna an-
passas efter terrängen och avståndet kan variera mellan 80 och 170 m vilket innebär att skydds-
värda objekt och särskilt värdefulla markområden kommer att undvikas i största möjliga mån.  

Det område som tas i anspråk för varje stolpe är ca 2 x 6 m. Ersättningen utgår för den areal som 
går förlorad för en stolpplats, dessutom tillkommer ersättning för den olägenhet som det utgör att 
behöva åka kring stolpen vid brukande av marken. 

2.7 Biologisk mångfald 
Kraftledningsgator har ibland visat sig ha positiv inverkan på biologisk mångfald och hyser många 
av de arter som trivs i jordbrukslandskapet. Kraftledningsgator är en viktig livsmiljö för bland annat 
hotade fjärilar, svampar och kärlväxter som gynnas av de underhållsåtgärder som genomförs i kraft-
ledningsgatorna. Arterna gynnas av hävd, det vill säga skötsel av ett område genom slåtter, bete 
eller annat som ser till att växtligheten inte blir för hög. Hävdgynnade arter föredrar solljus och trivs 
inte om marken blir för skuggig eller om växtligheten blir för tät. Arter som hotas av igenväxning och 
förändrad markanvändning kan därför finna boendemiljö i kraftledningsgatan. Kraftledningsgatorna 
kan därmed fungera som reträttplatser och spridningskorridorer för hotade arter.  

2.8 Fåglar 
Vattenfall Eldistribution kommer att vidta åtgärder så att risker för fåglar minimeras. Vid behov 
kommer åtgärder som bland annat fågelinventering och fågelavvisare att utföras. 

2.9  Ljud från ledningen  
Vid fuktigt väder eller dimma kan det uppstå sprakande ljud från en luftledning. Detta kallas för ko-
ronaeffekt. Dessa ljud är väldigt låga, specifikt vid denna spänningsnivå, och avtar snabbt med av-
stånd från luftledningen. Vattenfall Eldistribution bedömer att ljuden är tillräckligt låga för att skydds-
åtgärder inte ska krävas. 
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2.10  Landskapsbild  
En analys av påverkan på landskapsbilden kommer att genomföras i kommande MKB. Luftledning-
ar är som mest synliga i öppna landskap. I det aktuella fallet går ca 80 % av luftledningens sträck-
ning i skogsmark och där är ledningarna inte lika framträdande. På mer öppna ytor kommer led-
ningen att vara synlig men den bedöms inte dominera landskapsbilden. 

2.11  Klimatpåverkan och skogen som kolsänka 
När det gäller projektets klimatpåverkan vill Vattenfall Eldistribution framföra följande. Skogars för-
måga att binda koldioxid varierar med klimat, geografiskt läge, bonitet, jordförhållanden, skogens 
artsammansättning och ålder, brukningssätt etcetera. Under vissa förhållanden och i vissa success-
ionsstadier kan skogsmark till och med agera som koldioxidkälla. Det är alltså ingen helt enkel sak 
att uppskatta i vilken utsträckning ett visst skogsbestånd fungerar som kolsänka.  

Generellt gäller dock att unga och snabbväxande skogar binder större mängder koldioxid än äldre 
skogar (även om gamla naturskogar har många gånger mer bundet kol än unga brukade skogar). 
Avverkning av träd och buskar bidrar till att minska skogens förmåga att assimilera koldioxid. Det är 
emellertid inte bara genom avverkning som skogsbruk försämrar koldioxidbalansen. I minst lika hög 
grad kan denna påverkas genom att markskiktet störs i samband med uppodling av skogsmark i 
tropiska områden eller genom markberedning i det moderna skogsbruk som bedrivs i boreala sko-
gar. Skogsjordarna främst i boreala skogar binder nämligen stora mängder koldioxid, upp till tre 
gånger så mycket som den mängd som binds i den växande skogen.  

En kraftledningsgata röjs regelbundet vart 8:e till vart 12:e år. Däremellan tillåts träd och buskar att 
växa fritt. I första hand handlar det om plantor av relativt snabbväxande lövträdsarter som björk, asp 
och al som står på tillväxt i kraftledningsgator och bidrar till att binda koldioxid. Ingen markberedning 
förekommer i en kraftledningsgata, något som däremot är vanligt i det rationella skogsbruk som 
bedrivs i området i övrigt. Dessutom görs sällan uttag av den röjda biomassan i en kraftlednings-
gata, som istället bygger upp markens kolförråd.  

Med detta sagt vill Vattenfall Eldistribution mena att det inte är självklart att den aktuella kraftled-
ningsgatan är en mindre koldioxidsänka än den brukade produktionsskog i varierande ålder som 
står där idag. Det man med säkerhet kan säga är dock att det aktuella projektet, oavsett vilket koldi-
oxidnettot slutligen blir, har en försvinnande liten påverkan på koldioxidbalansen i ett nationellt per-
spektiv. 

2.12  Bemötande magnetfält och cancer 
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för frågor om elektromag-
netiska fält (EMF). På deras hemsida finns bland annat deras allmänna råd om begränsning av all-
mänhetens exponering för EMF, www.stralsakerhetsmyndigheten.se. 

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om 
växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha 
betydande miljöeffekt.  

 



 

 
 

10 
Samrådsredogörelse – Anslutning Duvhällen 

Confidentiality: C2 - Internal 

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta 
ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter - Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Soci-
alstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten - tagit fram en vägledning för beslutsfattare som re-
kommenderar följande: 

· Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så 
att exponering för magnetfält begränsas. 

· Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda 
magnetfält. 

· Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, sko-
lor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Oberoende studier har visat ett potentiellt samband mellan exponering av förhöjda magnetfältsvär-
den under barnaåren och en något ökad risk för leukemi. Forskning har dock inte kunnat fastställa 
att EMF orsakar leukemi. Vattenfall Eldistribution kommer att följa myndigheternas råd och riktlinjer 
samt försiktighetsprincipen för att minimera exponering av EMF. Det finns inte några belägg för att 
elektromagnetiska fält leder till försämrad djurhälsa, lägre produktivitet, fertilitet eller förändrat bete-
ende.  

Det slutliga sträckningsförslaget kommer att vara anpassat efter synpunkter, bostäder och andra-
värden så långt det är möjligt. Vattenfall Eldistribution strävar efter att hålla 100 meter till närmsta 
bostad. I MKB kommer magnetfältsberäkningar presenteras för att visa att magnetfältet inte översti-
ger 0,4 µT vid bostäder vilket är den försiktighetsprincip som råder. 

3 MYNDIGHETER 
3.1 Länsstyrelserna 
Samrådet inleddes den 27 januari 2020 med utskick av samrådsunderlag (bilaga 1) inklusive inbju-
dan till samråd/möte till Länsstyrelserna i Södermanland och Västmanlands län (bilaga 2). Eftersom 
ledningen berör båda länen ska samråd genomföras med båda Länsstyrelserna. Då största delen 
av ledningssträckan ligger i Västmanlands län så har Länsstyrelserna kommit överens om att Läns-
styrelsen i Västmanland kommer att besluta om BMP efter att samrådsredogörelsen redovisats. 

Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan 
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för 
samrådssynpunkter sattes först till den 17 februari 2020 men förlängdes efter önskemål till den 2 
april.  

Ett samrådsmöte med båda länsstyrelserna per telefon planerades den 7 mars 2020 men handläg-
garen i Västmanland fick förhinder så telefonmötet hölls endast med Länsstyrelsen i Södermanland, 
minnesanteckningar från mötet se bilaga 5.  
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Skriftligt yttrande från länsstyrelsen i Södermanland inkom den 13 februari 2020 och redovisas i 
helhet i bilaga 6. Skriftligt yttrande från länsstyrelsen i Västmanland inkom den 28 februari 2020 
och redovisas i helhet i bilaga 7. 

Tabell 2 Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelserna samt Vattenfall Eldistributions bemö-
tande. 

Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer 

Yttrande från Länsstyrelsen i Södermanland 

Länsstyrelsen informerade att de kommer att kräva 
arkeologisk utredning för valt alternativ.  

Vattenfall Eldistribution bör beskriva vilka markför-
oreningar som finns i anslutning till vald lednings-
sträcka i MKB.  
Länsstyrelsen informerade om värden på natur-
miljö och när anmälan om vattenverksamhet ska 
göras.  

Länsstyrelsen informerade om att jord och skogs-
bruk är av nationell betydelse (3 kapitlet 4§ miljö-
balken) vilket måste tas hänsyn till vid beskrivning-
en av de markintrång som det valda alternativet 
medför. 

Vattenfall Eldistribution tackar för informat-
ionen från Länsstyrelsen i Södermanland.   

I MKB kommer Vattenfall Eldistribution att 
ta hänsyn till att jord- och skogsbruk är av 
nationell betydelse och beskriva markin-
trång för valt alternativ. 
Vattenfall Eldistribution kommer också 
beskriva eventuella markföroreningar i 
anslutning till valt alternativ i MKB. 

Yttrande från Länsstyrelsen i Västmanland 

Länsstyrelsen informerade om att de kommer att 
kräva arkeologisk utredning för valt alternativ. 

Länsstyrelsen förordar markkabel ur naturvårds-
synpunkt.  

Länsstyrelsen vill uppmärksamma Vattenfall Eldis-
tribution om att det ur ett samhällsskydd och be-
redskapsperspektiv är positivt att ledningen för-
läggs i mark. 

Vattenfall Eldistribution har noterat Läns-
styrelsens synpunkt avseende samhälls-
skydd och beredskap men vill i detta sam-
manhang hänvisa till yttrande från expert-
myndigheten i dessa frågor.  

Myndigheten för samhällsskydd och be-
redskap (MSB) har tagit del av samråds-
underlaget och har i ett yttrande som in-
kom till Vattenfall Eldistribution den 17 
mars 2020 meddelade de att de inte har 
någon erinran på vare sig mark- eller luft-
ledning. 

 

3.2 Kommuner och övriga myndigheter 
Inbjudan till skriftligt samråd (bilaga 2) inklusive samrådsunderlag (bilaga 1) har även sänts till 
Eskilstuna och Kungsörs kommun samt till övriga myndigheter som kan tänkas beröras av verk-
samheten, för inkomna yttranden se bilaga 8. Myndigheter som inbjudits till samråd samt inkomna 
synpunkter framgår i tabell 3. 
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Tabell 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunerna samt Vattenfall Eldistributions bemö-
tande. 

Myndighet Synpunkter Kommentarer 

Eskilstuna kommun   
Kommunstyrelsen  

Oavsett vilket alternativ som anläggs på-
verkar ledningen omgivningen. Det finns 
dock ur natur- och vatten påverkansper-
spektiv, inte skäl för Eskilstuna kommun 
att förorda ett alternativ före det andra.  

Kommunen utgår från att den prövning 
och de avvägningar som görs inom ramen 
för koncessionsansökan, beaktar ledning-
ens nytta, driftsäkerhet och andra tekniska 
förutsättningar, i förhållande till den påver-
kan den innebär på omgivningen. 

Det är självfallet viktigt att återställa mar-
ken så gott som möjligt efter entreprena-
den, särskilt där betesmark eller ängsmark 
berörts.  

Utifrån landskapsbild, estetiska och rekre-
ativa värden utgör luftledning ett negativt 
inslag. Ett alternativ med luftledning tar 
mark i anspråk för behövlig ledningsgata. 
Sökanden bör lämpligen utföra biotopvår-
dande eller tillskapande åtgärder i led-
ningsgatan i alternativet med luftledning. 

Vattenfall Eldistribution gör 
för varje alternativ en analys 
av tekniska förutsättningar, 
driftsäkerhet, samhällsnytta 
och ekonomiska fakta.  

Vattenfall Eldistribution kom-
mer i sitt val av ledningsalter-
nativ också att beakta påver-
kan på landskapsbild, este-
tiska och rekreativa värden.  

Om valet blir luftledningsal-
ternativet kommer detta al-
ternativ att belysas utifrån de 
möjligheter till biologisk 
mångfald som finns i kraft-
ledningsgator.  

Många av de arter som trivs i 
jordbrukslandskapet trivs 
också i en ledningsgata. Det 
är viktiga livsmiljöer för bland 
annat hotade fjärilar, svam-
par och kärlväxter. Lednings-
gator kan därmed fungera 
som reträttplatser för hotade 
arter. 

Eskilstuna kommun 
Miljö- och rädd-
ningsförvaltningen  

Miljökontoret anser att inget av alternati-
ven kan medföra Betydande Miljöpåverkan 
(BMP). 

 

Kungsörs kommun 
Kommunstyrelsen  

Kungsörs kommun saknar en utförligare 
beskrivning om varför befintlig anslutning 
till 40 kV nätet i Västermo inte är aktuellt 
och varför Vattenfall Eldistribution väljer en 
132 kV-ledning. 

Betesmarken i Fagerhult med sin biolo-
giska mångfald skulle beröras av luftled-
ningen. Marker som har hävdats under 
lång tid har en flora och fauna som är 
svårt att ersätta. Floran i dessa betesma-
ker är unik för Kungsörs kommun.        

Högre spänningsnivå innebär 
större effekt som kan överfö-
ras. Anslutning till Västermo 
station innebär anslutning till 
40 kV nätet som har kapaci-
tetsbegränsningar. Eftersom 
kunden (Duvhällen Vindpark 
AB) har ansökt om en högre 
effekt än vad som tidigare 
angivits är anslutning till Väs-
termo inte längre möjlig.  
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Markalternativet berör ädellövskogsmiljön i 
Hägerås. Området har dock inte lika höga 
naturvärden som Fagerhult. 

Sökanden nämner ingenting i underlaget 
huruvida luftledningarna får konsekvenser 
för fåglar. Det är välkänt att kraftledningar 
utgör en risk, främst genom kollision och 
strömgenomgång.  

Om luftledningsalternativet väljs bör MKB 
innehålla underlag om hur fågellivet berörs 
och eventuella skyddsåtgärder. Det bör 
även tas hänsyn till bäckar vid planering 
av mark- eller luftledning. Vattendrag är 
viktiga för ekosystemens funktion.  
I MKB bör det även redogöras för materi-
alet i kraftledningsstolparna, då dessa kan 
innehålla miljöfarliga ämnen som kan 
läcka ut i omgivningen. 

Kungsörs kommun tycker det är positivt att 
föreslagna alternativ inte berör så många 
fornlämningar. Det är viktigt att utreda kul-
turmiljöintressena i samband med att al-
ternativ väljs och den slutliga sträckan 
bestäms. 

För att minimera störningar och påverkan 
på människor efter byggfasen anser 
Kungsörs kommun att markkabelalternati-
vet har fler fördelar ur boendesynpunkt. 

Av hänsyn till boende och markägare an-
ser Kungsörs kommun att de visuella bar-
riärerna bör minimeras genom att förorda 
markkabelalternativet. 

Det finns inget speciellt utpekat område för 
friluftsliv, det förekommer naturligtvis fri-
luftsliv och rekreation i området. Kommu-
nens bedömning är att friluftslivet påver-
kas i mindre utsträckning av en markkabel. 

Kungsörs kommun anser att det samman-
taget finns fler fördelar med markkabel-
sträckningen jämfört med luftledning och 
förordar alternativet markförlagd kabel. 

Vattenfall Eldistribution gör 
för varje alternativ en analys 
av tekniska förutsättningar, 
driftsäkerhet, samhällsnytta 
och ekonomiska fakta.  

Vattenfall Eldistribution kom-
mer i sitt val av ledningsalter-
nativ också att beakta påver-
kan på landskapsbild, este-
tiska och rekreativa värden.  

Den utpekade värdefulla be-
tesmarken vid Fagerhult 
kommer inte att beröras av 
luftledningen.  
Ledningen passerar däremot 
över det omkringliggande 
området som omfattas av 
skötselplanen.  

Avståndet mellan stolparna 
anpassas efter terrängen och 
avståndet kan variera mellan 
80 och 170 m vilket innebär 
att skyddsvärda objekt och 
särskilt värdefulla markområ-
den kommer att undvikas i 
största möjliga mån. 

En justerad stäckning för 
markkabelalternativet som 
inte inkräktar på ängs- och 
betesmarken vid Hägerås har 
föreslagits av markägaren, 
vilket kommer att redovisas 
vidare i MKB. 

Vattenfall Eldistribution kom-
mer att komplettera med en 
fågelsökning och eventuell 
inventering. I kommande 
MKB kommer redogörelse 
över påverkan på fågellivet 
och eventuella skyddsåtgär-
der att redovisas. 
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För det alternativ som Vatten-
fall Eldistribution väljer att gå 
vidare med kommer en arke-
ologisk utredning att genom-
föras i enlighet med krav från 
Länsstyrelsen. 

För bemötande av övriga 
synpunkter se generellt be-
mötande. 

Västra Mälardalens 
myndighetsförbund, 
miljöenheten  

Ingen erinran  

Försvarsmakten Inget att erinra, höjd och placering ska 
lämnas till LFV 

 

Luftfartsverket Ingen erinran  

Sveriges Geologiska 
undersökning 

Ingen erinran  

Trafikverket 
 

Ingen erinran  

Skogsstyrelsen Kontakta SKS om bedömning av något 
naturvårdsområde önskas. 

 

Strålsäkerhetsmyn-
digheten 

SSM anser att magnetfältsnivåer bör re-
dovisas för bostäder och andra platser där 
barn vistas varaktigt och förhöjda fält kan 
förväntas på grund av exempelvis kraft-
ledningar.  

För en 132 kV-luftledning bör magnetfälts-
nivån redovisas på upp till ca 75 meters 
avstånd från ledningen vid boendemiljöer 
och motsvarande. 

Vattenfall Eldistribution kom-
mer i MKB att redovisa mag-
netfältsnivån för valt led-
ningsalternativ på upp till 100 
m från ledningen och även 
redovisa det enskilda värdet 
vid 75 m från ledningen. 

MSB 
 

Ingen erinran  

4 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades per brev den 12 februari 2020 till 
samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter 
från föreslaget luftledningsalternativ och 50 m från föreslaget markkabelalternativ. Sista svarsdag 
för att inkomma med synpunkter förlängdes - efter ett kompletterande utskick till enskilda berörda 
den 3 mars - till den 24 mars 2020. Inkomna yttranden från enskilt berörda och allmänheten finns 
numrerade och samlade i bilaga 9. 
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Föreningen förutsätter att sö-
kanden kommer in med ett nytt 
förslag som inte har dessa ne-
gativa konsekvenser för närmil-
jön. 

Eftersom kunden (Duv-
hällen Vindpark AB) har 
ansökt om en högre effekt 
än vad som tidigare angivits 
är anslutning till Västermo 
inte längre möjlig. 
Vattenfall Eldistribution gör 
för varje alternativ en analys 
av tekniska förutsättningar, 
driftsäkerhet, samhällsnytta 
och ekonomiska fakta. Vat-
tenfall Eldistribution kom-
mer i sitt val av ledningsal-
ternativ också att beakta 
påverkan på landskapsbild, 
estetiska och rekreativa 
värden. 

Ägaren av fastigheten 
 har föreslagit en 

justering av sträckningen. 
Vattenfall Eldistribution har 
haft en dialog med markä-
garen omkring detta och 
utreder frågan vidare i MKB. 

3.   Motsätter sig markkabel på fas-
tigheten. Enligt hänsynsreglerna 
ska bästa möjliga teknik väljas 
med hänsyn till produktions-
mark, naturmiljö, hälsa och 
byggnation. 

Det är inte samhällsekonomiskt 
försvarbart att dra ledningen 
norr om vindkraftparken efter-
som en mer närliggande ledning 
finns söderut. Kostnad för an-
slutningen måste belasta Duv-
hällen Vindpark AB. 

Ledningen går över betes- och 
åkermark som därmed inte kan 
användas på länge. Ledningen 
inkräktar på täckdikning. Kabel-
schakt intill skogsväg medför 
skador på intilliggande rotsy-
stem.  

Vattenfall Eldistribution gör 
för varje alternativ en analys 
av tekniska förutsättningar, 
driftsäkerhet, samhällsnytta 
och ekonomiska fakta. Vat-
tenfall Eldistribution kom-
mer i sitt val av ledningsal-
ternativ också att beakta 
påverkan på landskapsbild, 
estetiska och rekreativa 
värden. Anslutning till Väs-
termo station innebär an-
slutning till 40 kV nätet som 
har kapacitetsbegränsning-
ar. Eftersom kunden (Duv-
hällen Vindpark AB) har 
ansökt om en högre effekt 
än vad som tidigare angivits 
är anslutning till Västermo 
inte längre möjlig. 
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Risker med lågfrekventa mag-
netfält. Fastighetens marknads-
värde påverkas negativt av 
magnetfältet. Hinder för att 
bruka marken. 

Hänvisar till Eskilstuna kom-
muns Landskapsanalys av om-
rådet Duvhällen.  

Har ersättningskrav för yttran-
det. 

Duvhällen Vindpark AB 
kommer att bekosta hela 
anslutningen, allt från till-
stånd till byggnation. 

För bemötande av övriga 
synpunkter se generellt 
bemötande. 

Det är inte möjligt att kräva 
ersättning för ett samråd-
syttrande eftersom det är en 
frivillig demokratisk rättighet 
och inte en skyldighet. 

4.   Motsätter sig markkabel på fas-
tigheten. Enligt hänsynsreglerna 
ska bästa möjliga teknik väljas 
med hänsyn till produktions-
mark, naturmiljö, hälsa och 
byggnation. 

Det är inte samhällsekonomiskt 
försvarbart att dra ledningen 
norr om vindkraftparken ef-
tersom en mer närliggande led-
ning finns söderut. 

Kostnad för anslutningen måste 
belasta Duvhällen Vindpark AB. 

Fastighetsägaren påtalar risker 
med lågfrekventa magnetfält. 
Fastighetens marknadsvärde 
påverkas negativt av magnetfäl-
tet.  

Intrånget av markförlagd ledning 
utgör ett hinder för oss att bruka 
marken. 

Har ersättningskrav för yttrandet 

 

Planerad markkabelförlägg-
ning berör inte fastigheten. 
Bostaden ligger inom 50 m 
från markkabeln. Vattenfall 
Eldistribution gör för varje 
alternativ en analys av tek-
niska förutsättningar, drift-
säkerhet, samhällsnytta och 
ekonomiska fakta.  

Vattenfall Eldistribution 
kommer i sitt val av led-
ningsalternativ också att 
beakta påverkan på land-
skapsbild, estetiska och 
rekreativa värden.  

Anslutning till Västermo 
station innebär anslutning 
till 40 kV nätet som har ka-
pacitetsbegränsningar. Ef-
tersom kunden Duvhällen 
Vindpark AB har ansökt om 
en högre effekt än vad som 
tidigare angivits är anslut-
ning till Västermo inte 
längre möjlig. 

Duvhällen Vindpark AB 
kommer att bekosta hela 
anslutningen, allt från till-
stånd till byggnation. 
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För bemötande av övriga 
synpunkter se generellt 
bemötande. 

Det är inte möjligt att kräva 
ersättning för ett samråd-
syttrande eftersom det är en 
frivillig demokratisk rättighet 
och inte en skyldighet. 

5.   Yrkar för nedgrävning av led-
ningen dels av estetiska skäl, 
dels också för att elektromagne-
tisk strålning uppkommer av 
luftburen kraftledning.  

Vi är beroende av det mobila 
nätverket för telefon och bred-
band. Täckningen för mobil mot-
tagning minskar vid kraftled-
ningar av denna storlek vilket 
skulle kunna få förödande kon-
sekvenser vid en olycka eller 
sjukdomsfall. 

En 40 m ledningsgata leder till 
ekonomiska bortfall och skogen 
är viktig för att binda kol och 
därmed att bidra till bättre luft 
och en positiv effekt på växthu-
seffekten. 

En luftburen kraftledning innebär 
elektromagnetisk strålning vilket 
innebär en risk för barn som 
exponeras för detta. Här kom-
mer luftledningen att dras nära 
hemmet där barn finns. 

Vidare uppstår ett buller från 
luftledningar som kan medföra 
störningar och olägenhet för 
människor och djurliv. Den este-
tiska bilden påverkas också av 
en luftledning.  

Enligt hänsynsreglerna ska 
bästa möjliga teknik användas.  
 

För bemötande av syn-
punkterna se generellt be-
mötande 
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Vid nedgrävning av kraftled-
ningen minskar riskerna för 
människors hälsa och miljön. 
Det är dyrare att anlägga men i 
regel billigare att underhålla. 

Eftersom luftledningen planeras 
i ett område som stundtals är 
vattenrikt tenderar farliga ämnen 
från impregnerade trästolpar att 
spridas.  

6.   Yrkar för nedgrävning av led-
ningen dels av estetiska skäl, 
dels också för att elektromagne-
tisk strålning uppkommer av 
luftburen kraftledning. 

Vi är beroende av det mobila 
nätverket för telefon och bred-
band. Täckningen för mobil mot-
tagning minskar vid kraftled-
ningar av denna storlek vilket 
skulle kunna få förödande kon-
sekvenser vid en olycka eller 
sjukdomsfall. 

En 40 m ledningsgata leder till 
ekonomiska bortfall och skogen 
är viktig för att binda kol och 
där-med att bidra till bättre luft 
och en positiv effekt på växthu-
seffekten. 

En luftburen kraftledning innebär 
elektromagnetisk strålning vilket 
innebär en risk för barn som ex-
poneras för detta. Luftledningen 
kommer att dras nära hem där 
barn finns. 

Vidare uppstår ett buller från 
luftledningar som kan medföra 
störningar och olägenhet för 
människor och djurliv. Den este-
tiska bilden påverkas också av 
en luftledning.  
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Fastighetsägare informerar 
också om att de nyttjar en be-
teshage i närheten av planerad 
luftledning, där kvigor går på 
bete under större halvan av året. 
Kvigorna ska användas i avel 
men på grund av elektromagne-
tisk strålning riskerar kvigorna få 
minskad fertilitet, i värsta fall bli 
sterila. 

Enligt hänsynsreglerna ska 
bästa möjliga teknik användas. 
Vid nedgrävning av kraftled-
ningen minskar riskerna för 
människors hälsa och miljön. 
Det är dyrare att anlägga men i 
regel billigare att underhålla. 

Eftersom luftledningen planeras 
i ett område som stundtals är 
vattenrikt tenderar farliga ämnen 
från impregnerade trästolpar att 
spridas.  

Det finns enligt Vattenfalls 
kännedom inga entydiga 
resultat som visar att nöt-
kreaturs fertilitet eller miss-
fallsfrekvens påverkas av 
förhöjda magnetfältsnivåer.  
För bemötande av övriga 
synpunkter i yttrandet se 
generellt bemötande. 

 

7.   Yrkar för nedgrävning av led-
ningen dels av estetiska skäl, 
dels också för att elektromagne-
tisk strålning uppkommer av 
luftburen kraftledning.  

Jag är beroende av det mobila 
nätverket för telefon och bred-
band. Täckningen för mobil mot-
tagning minskar vid kraftled-
ningar av denna storlek vilket 
skulle kunna få förödande kon-
sekvenser vid en olycka eller 
sjukdomsfall. Då jag är äldre har 
jag svårt att ta mig upp efter, till 
exempel ett fall, mina ben är inte 
som de har varit. 
 

 

 

 

För bemötande av syn-
punkter i yttrandet se gene-
rellt bemötande. 
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En 40 m ledningsgata leder till 
ekonomiska bortfall och skogen 
är viktig för att binda kol och 
därmed att bidra till bättre luft 
och en positiv effekt på växthu-
seffekten. 

En luftburen kraftledning innebär 
elektromagnetisk strålning vilket 
innebär en risk för barn som ex-
poneras för detta. Luftledningen 
kommer att dras nära hem där 
barn finns. Vidare uppstår ett 
buller från luftledningar som kan 
medföra störningar och olägen-
het för människor och djurliv. 
Den estetiska bilden påverkas 
också av en luftledning. 

Enligt hänsynsreglerna ska 
bästa möjliga teknik användas. 
Vid nedgrävning av kraftled-
ningen minskar riskerna för 
människors hälsa och miljön. 
Det är dyrare att anlägga men i 
regel billigare att underhålla. 

Eftersom luftledningen planeras 
i ett område som stundtals är 
vattenrikt, tenderar farliga äm-
nen från impregnerade trästol-
par att spridas. 

8.   

 

Vid styrelsemöte 2020-03-02 
beslutades enhälligt att jordka-
bel är att föredra för vår del. 

Vattenfall har genom bere-
daren kontaktat fastighets-
ägaren för diskussion om 
alternativa ledningssträck-
ningar. 

9.  
 

Förespråkar: 

1. Kraftledning från Duvhällen 
ska gå söderut till Västermo. 

2. Markkabel enligt Vattenfalls 
förslag, en gammal 0,4 kV-
ledning måste då tas bort. 

 

Högre spänningsnivå inne-
bär större effekt som kan 
överföras. Anslutning till 
Västermo station innebär 
anslutning till 40 kV nätet 
som har en kapacitetsbe-
gränsning.  
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3. Luftalternativ enligt Vattenfalls 
förslag vilket markägaren egent-
ligen inte vill, eftersom ledning-
en innebär att en 40 m led-
ningsgata kommer att dela på 
ett litet skogsskifte. 

Eftersom kunden (Duv-
hällen Vindpark AB) har 
ansökt om en högre effekt 
än vad som tidigare angivits 
är anslutning till Västermo 
inte längre möjlig. 

Vattenfall Eldistribution har 
genom beredaren kontaktat 
fastighetsägaren för dis-
kussion om alternativa led-
ningssträckningar. 

10.   Föreslår markkabel eftersom en 
luftledning skulle påverka hans 
fastighet negativt. Stolpar på 
åkermarken försvårar skötseln, 
med stag kommer de att ta be-
tydande arealer i anspråk.  

Tidsåtgången och bränsleåt-
gången ökar. Uppförökning av 
ogräs vid stolparna.  

Betesmarken bedöms som 
skyddsvärd och skötselplan har 
upprättats. Stora markskador 
uppkommer vid byggnation och 
leder till kostsam återställning 
och produktionsbortfall.  
Belastningen av en kraftledning 
på fastigheten blir betydande 
under lång tid. 

Den utpekade värdefulla 
betesmarken vid Fagerhult 
kommer inte att beröras av 
luftledningen men ledningen 
passerar över ett omkring-
liggande område som om-
fattas av skötselplanen.  

Avståndet mellan stolparna 
anpassas efter terrängen 
och avståndet kan variera 
mellan 80 m och 170 m 
vilket innebär att skydds-
värda objekt och särskilt 
värdefulla markområden 
kommer att undvikas i 
största möjliga mån. 

På den aktuella fastigheten 
kommer raklinjestolpar att 
användas vilket innebär att 
det inte kommer att bli 
några stag på stolparna. 
Förutom i direkt närhet till 
stolpe utgör byggnation av 
kraftledning på jordbruks-
mark normalt sett inga hin-
der för att odla marken. Då 
stolpar placeras på jord-
bruksmark ersätts fastig-
hetsägaren för intrånget. 

För bemötande av övriga 
synpunkter se generellt 
bemötande. 
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11.   
 

 

Motsätter sig allt intrång på sin 
fastighet med vare sig markka-
bel eller luftledning. Enligt hän-
synsreglerna ska bästa möjliga 
teknik väljas med hänsyn till 
produktionsmark, naturmiljö, 
hälsa och byggnation. 

Det är inte samhällsekonomiskt 
försvarbart att dra ledningen 
norr om vindkraftparken ef-
tersom en mer närliggande led-
ning finns söderut. Kostnad för 
anslutningen måste belasta 
Duvhällen Vindpark AB. 

Luftburna kraftledningar medför 
risker med lågfrekventa magnet-
fält, ger improduktiva kalgator 
som medför en kraftig försäm-
ring av möjligheterna att ersätta 
fossilbaserad energi och pro-
dukter. Stora arealer skogsmark 
i Sverige ligger under luftled-
ningar vilket förhindrar koldiox-
idbindning. 

Luftledningar är beroende av 
kreosotimpregnering av stolpar 
och fundament vilket står i stark 
kontrast till miljöbalkens hän-
synsregler. 

En kraftledning i ett öppet land-
skap innebär både ett visuellt 
och ett elektromagnetiskt intrång 
på vår fastighet. Markägaren 
arrenderar ut sin mark vilket 
omöjliggörs om luftledningsal-
ternativet skulle genomföras då 
arrendators verksamhet inte 
tillåter elektromagnetiska fält i 
närmiljön. 

 

 

 

Vattenfall Eldistribution gör 
för varje alternativ en analys 
av tekniska förutsättningar, 
driftsäkerhet, samhällsnytta 
och ekonomiska fakta. Vat-
tenfall Eldistribution kom-
mer i sitt val av ledningsal-
ternativ också att beakta 
påverkan på landskapsbild, 
estetiska och rekreativa 
värden.  

Anslutning till Västermo 
station innebär anslutning 
till 40 kV nätet som har ka-
pacitetsbegränsningar. Ef-
tersom kunden Duvhällen 
Vindpark AB har ansökt om 
en högre effekt än vad som 
tidigare angivits är anslut-
ning till Västermo inte 
längre möjlig. 

Duvhällen Vindpark AB 
kommer att bekosta hela 
anslutningen, allt från till-
stånd till byggnation. 
För bemötande av övriga 
synpunkter se generellt 
bemötande. 
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Drift och underhåll av en led-
ningsgata förutsätter skötselåt-
gärder och röjning vart 8:e år, 
fällning av farliga träd, helikop-
tertoppning, helikopterbesikt-
ning, jordtagsmätning med 
mera.  

Dessa kostnader är avsevärt 
högre för en luftledning och 
finns inte med i investeringskal-
kylen utan kostnaderna överförs 
istället på kunderna via nätavgif-
ten. Detta finner jag oaccepta-
belt eftersom det kommer att 
belasta mig, mina barn och mina 
barnbarn ekonomiskt. 

12.   Om kravet på bästa möjliga tek-
nik ska följas så ska man inte 
bygga någon vindkraftpark. En 
kraftledning skulle innebära att 
ett stort antal hektar av vår mark 
blir obrukbart under vår livstid.  

Ersättningen står inte i paritet 
med förlorad inkomst genom 
skogsbruket och sänkning av 
fastighetsvärdet för flera gene-
rationer framöver. 

Skogen binder koldioxid och 
bidrar därmed till att uppnå be-
slutade miljömål.  
Markägaren undrar vem står för 
kostnaderna om ledningarna 
orsakar skogsbrand?  

Hur påverkar uppförande av 
luftledningen med kreosotim-
pregnerade stolpar, den mossen 
med höga naturvärden som 
passeras?  

Många i byn och i jaktlaget 
spenderar ett icke oansenligt 
antal dagar i skogen som vi vår-
dar ömt.  

Vattenfall Eldistribution har 
anslutningsplikt enligt Ella-
gen (1997:857) vilket inne-
bär att Vattenfall Eldistribut-
ion ansluter de kunder som 
så önskar. I det aktuella 
fallet kan Vattenfall Eldistri-
bution, i enlighet med ella-
gen, inte neka anslutning till 
en verksamhet som begär 
det.  

Vattenfall Eldistribution har 
en skyldighet att ansluta 
och det inom skälig tid. Vat-
tenfall Eldistribution har 
ingenting att göra med 
Duvhällen Vindpark AB i 
övrigt. 

Vad Vattenfall Eldistribution 
känner till finns inte någon 
förhöjd brandrisk i en kraft-
ledningsgata. Kraftled-
ningsgator har ibland visat 
sig ha positiv inverkan på 
den biologiska mångfalden 
och hyser många av de 
arter som trivs i jordbruks-
landskapet.  
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En luftledning med 40 m skogs-
gata skulle vara katastrofalt för 
friluftsliv och jakt. Det finns 
också planer på en turistverk-
samhet med friluftsliv som tema 
i det aktuella området.  

Markägaren undrar hur en 
markkabel ca 1 m under marken 
påverkar djur och natur?  

Föreslagen markledning invid en 
gammal vacker väg som fastig-
hetsägarnas farfar byggde inne-
bär att den kommer att bli för-
störd. 

Drift och underhåll av en led-
ningsgata förutsätter skötselåt-
gärder och röjning vart 8:e år, 
fällning av farliga träd, helikop-
tertoppning, helikopterbesikt-
ning, jordtagsmätning med 
mera. Dessa kostnader är avse-
värt högre för en luftledning än 
en markledning.  

Men även en markkabel skulle 
innebära hinder för oss att fritt få 
bruka vår mark. Föreslår istället 
att markkabel flyttas till väg 56 
som ändå ska breddas.  

Har ersättningskrav för yttran-
det. 

Kraftledningsgator har visat 
sig vara en viktig livsmiljö 
för bland annat hotade fjäri-
lar, svampar och kärlväxter. 

I vissa fall kan en lednings-
gata leda till positiva effek-
ter för jakt, då jägaren kan 
se bytet på ett längre av-
stånd.  

Vattenfall Eldistribution har 
inga indikationer på att en 
markkabel i drift har någon 
påverkan på naturmiljö och 
fauna när kabeln är i drift. 
Den påverkan som upp-
kommer sker under anlägg-
ningsfasen. Om arbete med 
ledningen skadar eller för-
sämrar naturmiljön kommer 
marken att i möjligaste mån 
återställas till tidigare skick. 

För bemötande av övriga 
synpunkter se generellt 
bemötande. 

Det är inte möjligt att kräva 
ersättning för ett samråd-
syttrande eftersom det är en 
frivillig demokratisk rättighet 
och inte en skyldighet. 

13.   Motsätter sig framdragande av 
luftledning/markkabel över fas-
tigheten på grund av att det in-
nebär stora ingrepp i ett värde-
fullt naturområde som består av 
blandskog. På den lilla fastig-
heten är inkomster från skogs-
avverkning av stor betydelse. 

Förlust av skog på det före-
slagna området skulle drabba 
mig som enskild skogsägare 
mycket hårt.  

Vattenfall Eldistribution gör 
för varje alternativ en analys 
av tekniska förutsättningar, 
driftsäkerhet, samhällsnytta 
och ekonomiska fakta. Vat-
tenfall Eldistribution kom-
mer också i sitt val av led-
ningsalternativ också att 
beakta påverkan på land-
skapsbild, estetiska och 
rekreativa värden.  
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Det är stora områden som för 
lång tid inte kommer att ge nå-
gon inkomst från skogsavverk-
ning. En engångssumma mots-
varar inte den förlust det innebär 
att upplåta mark i ett långsiktigt 
perspektiv. 

Vindkraft är en osäker investe-
ring och vem ersätter kostnaden 
för nyplantering i händelse av att 
luftledningen ska tas bort? 

Markägaren undrar varför an-
sluts inte vindkraftparken sö-
derut? 

 

Vid detaljprojektering kan 
fastighetsägaren om det är 
tekniskt, ekonomiskt och 
tillståndsmässigt möjligt 
påverka den slutliga place-
ringen av kraftledningen. 

Om behovet av ledningen 
upphör kommer aktuell led-
ningssträcka tas ur drift och 
monteras ner. Inför rasering 
ansöks om återkallelse och 
återställningsåtgärder ge-
nomförs enligt gällande 
föreskrifter.  

Generellt ersätter inte Vat-
tenfall Eldistribution kostna-
der för nyplantering i led-
ningsgator som inte längre 
används. 

Anslutning till Västermo 
station innebär anslutning 
till 40 kV nätet som har ka-
pacitetsbegränsningar.  
Eftersom kunden (Duv-
hällen Vindpark AB) har 
ansökt om en högre effekt 
än vad som tidigare angivits 
är anslutning till Västermo 
inte längre möjlig. 

För bemötande av övriga 
synpunkter se generellt 
bemötande. 

14.   Förespråkar markkabel. När en 
kraftledning ska byggas gäller 
miljöbalkens hänsynsregler om 
bästa möjliga teknik ska väljas 
med hänsyn till produktions-
mark, naturmiljö, hälsa och 
byggnation. Fastighetsägaren 
räknar upp fördelarna och nack-
delar med markkabel och före-
slår som alternativ lednings-
sträckning för markkabel längs-
med väg 56. 

Vattenfall Eldistribution gör 
för varje alternativ en analys 
av tekniska förutsättningar, 
driftsäkerhet, samhällsnytta 
och ekonomiska fakta. Vat-
tenfall Eldistribution kom-
mer i sitt val av ledningsal-
ternativ också att beakta 
påverkan på landskapsbild, 
estetiska och rekreativa 
värden.  
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Den berörda fastigheten är ett 
arv sedan flera generationer. På 
50-talet byggdes där en kraft-
ledning med tillhörande led-
ningsgata, vilket innebär att ett 
40 m brett område är obrukbart.  

Ett ingrepp i skogsmarken inne-
bär att 1 ha produktiv skogs-
mark försvinner per 170 meter 
ledningsgata. Åkermarken drab-
bas av markpackning, produkt-
ionsbortfall och mindre effektiv 
spannmålsproduktion. Sedan 
1979 ingår ytterligare en fastig-
het och även den är belastad av 
samma luftledning från 1950-
talet. Efter erfarenheten av ca 
60 års arbete med luftburen 
kabel på fastigheten kan vi kon-
statera att en markkabel aldrig 
kan bli för dyr jämfört med de 
problem en luftledning innebär. 

Har ersättningskrav för yttran-
det. 
 

För bemötande av övriga 
synpunkter se generellt 
bemötande. 

Det är inte möjligt att kräva 
ersättning för ett samråds-
yttrande eftersom det är en 
frivillig demokratisk rättighet 
och inte en skyldighet. 

 

 

15.   Fastighetsägaren fick informat-
ion om justerad ledningssträck-
ning till ny stationsplats den 16 
oktober 2020. Ägaren har föl-
jande frågor som bemötts av 
Vattenfall Eldistribution. 

1. Kommer ledningarna inom 
vindparken att grävas ner? 

2. Varför luftledningar fram till 
stationen?  

3. Kommer ni behöva bygga en 
väg för att komma fram?  
Jag intresserad av en per-
manent väg i anslutning till el 
ledningarna. En provisorisk 
väg i anläggningsskedet be-
höver därför inte rivas bort. 
 
 

1. Vindparkens interna nät 
kommer byggas, ägas 
och drivas av vindkrafts-
bolaget, nätet består av 
markkablar. För frågor 
om vindparken hänvisas 
till Cloudberry Wind AB. 

2. Ledningen till stationen 
kommer att byggas och 
ägas av Vattenfall Eldis-
tribution. Planerad led-
ning är 130 kV ledning 
En sådan ledning för-
läggs i mark endast vid 
platsbrist för en luftled-
ning. En luftledning ger 
ett säkert, tillförlitligt och 
effektivt elnät till lägsta 
kostnad för kunderna. 
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4. Angående jakt, är det OK att 
vi bedriver jakt under led-
ningarna? Uppföra jakttorn i 
gatan så länge det inte står 
precis under ledningarna?  

3. Det kommer inte byggas 
någon permanent bygg-
väg. Beskrivning från 
samrådshandlingen vi-
sar hur en byggnation av 
en luftledning går till. 
Vattenfall Eldistribution 
föredrar att följa befintlig 
infrastruktur så som 
vägar så länge de upp-
fyller kraven i stark-
strömsföreskrifterna. 
Ledningen har ännu inte 
detaljprojekteras så den 
exakta placeringen är 
inte bestämd. 

4. Jakt är tillåtet i lednings-
gatan. Jakttorn bör inte 
uppföras närmre än 5 
meter (horisontellt av-
stånd), och helst inte 
närmre än 10 meter, från 
ledningen. Höjden på 
tornet kan innebära en 
risk både för de som vis-
tas i tornet och för drift-
störningar om tornet av 
någon anledning faller 
omkull mot luftledningen. 
Av säkerhetsskäl ska 
jakttorn placeras så att 
ledningens konstruktion-
er (ex. linor, stolpar, 
stag) inte befinner sig i 
skottlinjen. En skadad 
luftledning som brister 
och faller ner på marken 
kan exempelvis orsaka 
brand. När det gäller 
uppförande av ex. väg 
eller jakttorn i närhet av 
en luftledning är det vik-
tigt att det görs i samråd 
med Vattenfall Eldistri-
bution.  
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5 ALLMÄNHETEN 
Allmänheten har inbjudits till samråd via annons i Eskilstuna-Kuriren och Bärgslagsbladet den 15 
februari 2020 och Magazin24 den 28 februari 2020. Information om ärendet inklusive samrådsun-
derlag har funnits tillgängligt på Vattenfall Eldistributions hemsida www.vattenfalleldistribution.se 
sedan den 11 februari 2020. Inkomna yttranden från enskilt berörda och allmänheten finns numre-
rade och samlade i bilaga 9. 

Tabell 6 Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions bemötande. 

Skrivelse 
nr  

Fastighet Synpunkter Kommentarer 

16.  Anser att markkabel är det 
bästa alternativet. Luftburen 
kraftledning kommer för nära 
bostaden (magnetfält, visuell 
störning, marknadsvärde på 
huset försämras. 

Ej berörd sakägare. Fas-
tigheten ligger ca 300 m 
från föreslagen luftledning. 

För bemötande av syn-
punkter se generellt be-
mötande. 

17. 

 

 Yrkar att koncessionsansö-
kan ska avslås på grund av 
stora brister i underlaget. 
Enligt hänsynsreglerna ska 
bästa möjliga teknik väljas 
med hänsyn till produktions-
mark, naturmiljö, hälsa och 
byggnation.  

Fastighetsägarna anser att 
det inte är visat och inte hel-
ler rimligt att anta att vind-
kraftparken kommer att pro-
ducera den uppgivna effekten 
och menar att argumentet, att 
en vindkraftspark i Duvhällen 
skulle kräva anslutning till 
132 KV-nätet, inte håller. 

Fastighetsägarna hänvisar till 
Eskilstuna kommuns ÖP 
2030 där ett område vid Duv-
hällen, utpekas som ”Stort 
opåverkat område” samt 
”Tyst område” på kartan. Med 
detta anser de att den rätts-
liga prövningen av vindkraft-
ärendet inte är avslutad. 

Ej berörd sakägare. Fas-
tigheten ligger 2,6 km 
sydost om anslutnings-
punkten i vindkraftparken. 

Vattenfall Eldistribution vill 
informera om att det un-
derlag som fastighetsä-
garna hänvisar till inte ska 
ligga till grund för pröv-
ningen det vill säga nät-
koncession. Underlaget är 
ett samrådsunderlag med 
syfte att informera om pla-
nerade åtgärder och att 
inhämta synpunkter och 
information från myndig-
heter, enskilda fastighets-
ägare, organisationer. 
Informationen ska sedan 
ligga till grund för den 
MKB som ska tas fram 
och bifogas ansöknings-
handlingarna och utgöra 
en grund för prövningen.  
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Föreningen hänvisar till Eskilstuna 
kommuns ÖP 2030, där ett område vid 
Duvhällen, utpekas som ”Stort opåver-
kat område” samt ”Tyst område” på 
kartan. Med detta anser de att den 
rättsliga prövningen av vindkraftärendet 
inte är avslutad. 

Föreningen anser att det är diskrimine-
rande och förnedrande att vår livsmiljö 
och hälsa värderas sämre än djurs och 
växters och att vi nekats rättslig pröv-
ning.  

Många drabbas av miljonförluster då 
våra fastigheter inte kan användas som 
planerat. 

Vattenfall Eldistribution upp-
märksammade att några fastig-
hetsägare saknades i det första 
utskicket och gjorde ett komplet-
terande utskick den 3 mars. Ti-
den att inkomma med yttrande 
förlängdes därmed till den 24 
mars. 

Vattenfall Eldistribution gör för 
varje alternativ en analys av tek-
niska förutsättningar, driftsäker-
het, samhällsnytta och ekono-
miska fakta. Vattenfall Eldistri-
bution kommer i sitt val av led-
ningsalternativ också att beakta 
påverkan på landskapsbild, este-
tiska och rekreativa värden. 

Vattenfall Eldistribution har an-
slutningsplikt enligt Ellagen 
(1997:857) vilket innebär att Vat-
tenfall Eldistribution ansluter de 
kunder som så önskar. I det ak-
tuella fallet kan Vattenfall Eldis-
tribution, i enlighet med ellagen, 
inte neka anslutning till en verk-
samhet som begär det.  

Vattenfall Eldistribution har en 
skyldighet att ansluta och det 
inom skälig tid. I övrigt har Vat-
tenfall Eldistribution ingenting att 
göra med Duvhällen Vindpark 
AB. 

För bemötande av övriga syn-
punkter se generellt bemötande. 

Naturskyddsför-
eningen 
Eskilstuna 

Faktaunderlaget för en MKB är mycket 
bristfälligt, det finns fördelar med en 
markförlagd kraftledning vilken vi starkt 
rekommenderar. Beslut om nätkoncess-
ion måste föregås av tillräckligt omfat-
tande faktainsamling och undersök-
ningar.  

 

Vattenfall Eldistribution vill in-
formera om att det underlag som 
föreningen hänvisar till inte ute-
slutande är det som ligger till 
grund för prövningen, det vill 
säga nätkoncession.  
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Sökanden anger att anslutning till det 
befintliga 40 kV nätet i Västermo inte är 
aktuellt utan att ha utrett/angivit om en 
eventuell förstärkning av detta är möjlig.  

En samhällsekonomisk analys av olika 
alternativ saknas. Fler alternativ för 
dragning av kabel måste utredas. En 
fullständig MKB måste genomföras, då 
luftledningsförslaget innebär en bety-
dande mark- och miljöpåverkan och 
medför ett nytt intryck i landskapsbil-
den. 

Det finns av örnar i området och nätbo-
laget måste visa att de tagit hänsyn till 
föreliggande fågelvärden, bland annat 
genom skyddsåtgärder. Enligt Birdlife 
Sweden utgör kraftledningar en risk för 
fåglar, främst genom kollision och 
strömgenomgång. I MKB måste hänsyn 
tas också till den anslutande vindkraft-
sparken. 

Underlaget är ett samrådsun-
derlag med syfte att informera 
om planerade åtgärder och in-
hämta synpunkter och informat-
ion från myndigheter, enskilda 
fastighetsägare, organisationer. 
Informationen ska sedan ligga till 
grund för den MKB som ska tas 
fram och bifogas ansöknings-
handlingarna och utgöra en 
grund för prövningen.  

Högre spänningsnivå innebär 
större effekt som kan överföras. 
Anslutning till Västermo station 
innebär anslutning till 40 kV-
nätet som har kapacitetsbe-
gränsningar. Eftersom kunden 
har ansökt om en högre effekt 
än vad som tidigare angivits är 
anslutning till Västermo inte 
längre möjlig.  

Vattenfall Eldistribution gör för 
varje alternativ en analys av tek-
niska förutsättningar, driftsäker-
het, samhällsnytta och ekono-
miska fakta. Vattenfall Eldistri-
bution kommer i sitt val av led-
ningsalternativ också att beakta 
påverkan på landskapsbild, este-
tiska och rekreativa värden.  

Vattenfall Eldistribution tackar för 
informationen om rovfågel i om-
rådet. Vattenfall Eldistribution 
kommer att komplettera med 
fågelsökningen och eventuell 
inventering. I kommande MKB 
kommer redogörelse över på-
verkan på fågellivet och eventu-
ella skyddsåtgärder att redovi-
sas.  
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I det fortsatta arbetet kommer 
Vattenfall Eldistribution att utgå 
från arter som omfattas av Art-
skyddsförordningen och kommer 
i kommande MKB att utreda 
detta vidare.  

För bemötande av övriga syn-
punkter se generellt bemötande. 

Ornitologiska 
klubben i Eskils-
tuna och Före-
ningen Sörm-
lands Ornitologer 

Liknande yttrande som Naturskyddsför-
eningen. 

Se bemötande av Naturskydds-
föreningen. 

Mälarenergi Ingen erinran, närmaste ledning ligger 
250–300 m från luftledningsalternativet i 
Fagerhult 

 

Svenska Kraftnät Ingen erinran  

7 BEDÖMNING AV MILJÖPÅVERKAN 

7.1 Beskrivning av omgivningen 
Det finns inte något riksintresseområde utpekat enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken i området för den 
planerade ledningssträckningen eller i dess nära anslutning. Inom eller i nära anslutning till området 
för ledningens sträckning förekommer inga naturreservat eller Natura 2000-områden. Inom området 
finns ett antal objekt av intresse för naturmiljön som beskrivs nedan i de olika alternativen. Jord- och 
skogsbruk är av nationell betydelse enligt 3 kap 4 § MB. 

7.2 Beskrivning luftledningsalternativet 
Luftledningens totala längd är 7,7 km varav 
   6,3 km uppförs i skogsmark, 

1,3 km över jordbruksmark och 
ca 100 m i öppen mark 

· Luftledningen passerar över 6 vattendrag/diken.  
· Inga bostadshus finns inom 100 m från luftledningen.  
· Luftledningen passerar inom <25 m från en övrig kulturhistorisk lämning.  

Luftledningen passerar över ett sumpskogsområde i Vallmossen en sträcka på ca 240 m. Tall do-
minerar, skogen på 6 ha klassas som gallringsskog. Tidigare ingrepp, torvtäkt har medfört en stark 
generell påverkan/störning.  



 

 
 

34 
Samrådsredogörelse – Anslutning Duvhällen 

Confidentiality: C2 - Internal 

På sträckan genom sumpskogsområdet kommer så få stolpplatser som möjligt att anläggas. Om det 
på grund av markens beskaffenhet krävs så kommer stolparna uppföras genom att ett plaströr grävs 
ner till fast mark, stolpen sätts ner i röret och kringfyllning sker i röret och omkring röret. Omkringlig-
gande våtmarksområde Vallmossen har enligt Länsstyrelsens inventering låga naturvärden. 

Luftledningen berör inte det område som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen (Fagerhult). 
Betesmarken vid Fagerhult, har mycket högt naturvärde (klass 2) för botanik och landskapsbild. 
Luftledningen går däremot över (en sträcka på ca 200 m) ett omkringliggande område som omfattas 
av skötselplan/naturvårdsplan. 

Luftledning är enligt sökanden det alternativ som anläggningsmässigt gör minst intrång. Luftledning 
innebär kortast ledningssträcka. För landskapsbilden bedöms luftledningen medföra små/måttliga 
konsekvenser då 80 % av luftledningen uppförs i skogsmark. Alternativet luftledning innebär dock 
avverkning av skog då det krävs en ledningsgata på ca 40 meter. 

7.3 Beskrivning markkabelalternativet 
Markkabelns totala längd är 9,1 km varav 
   5,5 km i skogsmark 
   2,3 km i jordbruksmark 
   ca 1,3 km i öppen mark 

Markkabeln grävs intill   allmän väg ca 1 km,  
enskilda vägar ca 6 km och  
i naturmark ca 2 km 

· Markkabeln grävs genom 5 vattendrag/diken.  
· Det finns 8 bostadshus inom 50 m från kabeln.  
· Markkabeln passerar fyra fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar inom <25 m av-

stånd. 

Alternativet markkabel innebär ett relativt stor schakt då det ligger många stora stenar ytligt och 
marken består av grov morän. Markkabelförläggningen planerades att passera över ett område ös-
ter om gården Hägerås som ingår i ängs- och betesmarksinventeringen. På gården Hägerås finns 
också en värdefull ädellövskogsmiljö och ett skyddsvärt träd, en stor ek som inte berörs av kabelför-
läggningen. Vattenfall Eldistribution har under samrådstiden tagit fram ett justerat förslag för mark-
kabelalternativet som inte inkräktar på vare sig äng- och betesmarken eller ädellövskogsområdet 
vid Hägerås.  

Ett markkabelalternativ på denna spänningsnivå leder till tekniska utmaningar (impedans, felström-
mar, reaktiv effekt etc.) som kan vara svåra att hantera. En markkabel inom regionnätet är mer ut-
satt för risker jämfört med motsvarande trädsäkra luftledningar. Försvårad felavhjälpning vilket med-
för lång reparationstid jämfört med felavhjälpning för luftledning. Typiska tider för att återställa en 
132 kV kabel till normal drift efter ett kabelfel är 2–7 dagar. 
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7.4 Sammanfattande bedömning av miljöpåverkan efter avslutat samråd 
 Alternativ Luftledning Alternativ Markkabel 
Naturmiljö Liten påverkan.  

Få värdefulla naturmiljöer. Ett våtmarks- 
och sumpskogsområde med låga natur-
värden berörs och ett område som omfat-
tas av skötselplan berörs. Ett underlag 
om påverkan på fåglar i området kommer 
att tas fram. 

Liten påverkan.  
Få värdefulla naturmiljöer. Ett område 
som ingår i ängs- och betesmarksin-
venteringen med låga naturvärden 
berörs.  

Landskaps-
bild 

Liten påverkan.  
Luftledningen planeras till 80 % i skogs-
mark där stolparna delvis eller helt är 
skymda av vegetation.  
 
Vid öppna ytor kommer ledningen att 
vara synlig men den bedöms inte domi-
nera landskapsbilden.  

Liten påverkan.  
Markkabel innebär en smal lednings-
gata huvudsakligen intill väg. 

Boende 
och hälsa 

Liten påverkan.  
Luftledningen ligger som närmast 220 m 
från ett bostadshus.  

Liten påverkan.  
Kabelförläggning sker inom 50 m från 
8 fastigheter.  
Måttlig påverkan  
Under anläggningstiden med stör-
ningar i form av buller och hinder i 
trafiken för boende i området. 

Kulturmiljö Liten påverkan  
Ledningsdragningen passerar 25 m från 
en övrig kulturhistorisk lämning.  
Arkeologisk utredning kommer att ge-
nomföras innan arbetet påbörjas 

Liten påverkan.  
Kabelförläggningen passerar inom 50 
m från en fornlämning och tre övriga 
kulturhistoriska lämningar. Arkeolo-
gisk utredning kommer att genomfö-
ras innan arbetet påbörjas. 
 

Jordbruk Liten påverkan.  
Under anläggningstiden kan gröd- och 
körskador uppkomma. 

Liten påverkan.  
Förläggningen sker huvudsakligen 
intill väg men kräver relativt stort ar-
betsområde. Under anläggningstiden 
kan gröd- och körskador uppkomma. 

Skogsbruk Måttlig påverkan.  
Avverkning för 40 m skogsgata 
Liten påverkan 
Förutsättningarna för att bedriva skogs-
bruk i området under anläggningstiden 
kan försvåras. 

Liten påverkan.  
Förläggningen sker huvudsakligen 
intill väg men kräver relativt stort ar-
betsområde. Viss avverkning krävs. 

Hydrologi Liten påverkan.  
Få stolpar placeras i våtmarken. Ingen 
påverkan på diken och vattendrag 

Liten påverkan.  
Kabelförläggningen korsar 5 diken 
vissa av dem ingår i markvattningsfö-
retag. Liten risk för påverkan på vat-
tenflöde och på hydrologi och morfo-
logi samt förändrad ytavrinning.  

 

 




