
Hej. 

Vill framföra hur min näringsverksamhet skulle påverkas av förläggning av en markkabel över 
fastigheten  

Jag vill dela in situationen i de kortsiktiga och de långsiktiga konsekvenserna. 

Kortsiktiga utmaningen handlar om: 

Produktionsbortfall.  

Här på gården bedrivs uthyrning av betesmark och spannmålsproduktion, vilket är näringsgrenar 
starkt förknippat med befintlig markanvändning. Om projektet förväntas störa växtsäsongen kan 
åkermarken inte brukas under säsong och en del av omsättningen går inte att återhämta under 
projektåret. Samt risk att mina förpliktelser emot EU stöden inte kan förföljas på hela 
produktionsenheten, då den här marken är en av de större skrifterna inom gården.  Jag räknar med 
ett produktionsbortfall på ca 150 000 plus moms.  Samt att minna förpliktelser emot EU stöden kan 
inte fullgöras det odlingsåret och riskerar få sanktioner ifrån Länsstyrelsen som agerar kontrollorgan 
emot lantbruket.  För Hägerås är stödsumman ca 250 000 kr som dess kriterier måste uppfyllas för 
att utbetalning ska erläggas vid odlingsårets slut.   

Betesmarken är kontrakterad emot annan lantbrukare som nyttjar marken för betesdjur på 
sommaren. Om projektet ska störa växtsäsongen så förblir jag skyldig och ersätta honom för förlorad 
betesmark. Samt att jag inte kan fullgöra minna åtaganden emot Länsstyrelsen gällande skötsel av 
betesmark med. Betesmarken är förknippad med höga naturvärden. Eu stöden omfattar i mycket 
stor omfattning stödet: särskild skötsel med en högre taxa per ha än normal betesmark. Marken ska 
brukas med omsorg. För att bevara den artrikedom som finns inom hagmarken. Detta gäller båda 
betesfållorna inom gården. 

Långsiktiga effekterna. 

Markpackning 

Här på gården jobbar vi med en strategi att göra saker vid rätt tidpunkt. För att öka avkastningen 
långsiktigt.   Det ska vara gynnsamma förutsättningar för att kunna bruka jorden. Att motverka 
packning av det undre jordlagret dvs alven. Är viktiga hållpunkter vi utgår ifrån, maskiner får inte vara 
för tunga för att skada markprofilen. Att tunga entreprenadmaskiner som behöver komma fram även 
om det regnar och har stor packningsförmåga som är svår att reparera i efterhand. Vilket är 
destruktivt. Jag står inför att få eventuellt reducerad skörd kommande år och att få betala för 
åtgärder två gånger om för att försöka höja produktionsvärdet på åkerjorden. Vi följer Sveriges 
Lantbruksuniversitets branschrekommendationer för markpackning och är baserat på 
forskningsunderlag. 

Dräneringar och täckdikning.  

Åkermarken som ni eventuellt tänker korsa är dränerad.  Där förväntar jag mig att det täckdikningen 
blir orörd eller återställd vid åverkan. Alternativt förbättrad.  

Eu stöd kommande år efter projektets avslut. 

Speciellt inom hag marken är det viktigt att inte kulturmiljön inte kommer till skada då  del av min 
ersättning kan komma gå förlorad pga. yttre påverkan. Vilket ger ett inkomstbortfall kommande år.  

  

 



Övrigt 

Packning skadad mark ger reducerad skörd vilket är i förläggningen inkomstbortfall, och min 
erfarenhet är att där nedgrävda kablar finns ger reducerad skörd. Har flera bekanta som har lagt ned 
jordvärmekabel och märker av reducerad skörd inom området.  Vilket gör mig bekymrad över vad 
projektet kommer påverka mitt företagande.   

Med detta som argument för jag talan att jag förespråkar luftledning enligt karta.  

Är öppen och diskutera andra dragningar vid behov, jag skulle utpeka en stäckning närmare ett 
område som kallas kronmossen intill vattendrag, i enhet med Öster på kartan. 

Hur ställer sig Vattenfall inför detta?  

Vad finns för ersättningar att tillgå? 

Har vi rätt att neka tillträde till marken?  

Reflektioner kring detta? 
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Jag föreslår att vi har en dialog kring detta när byggstart börjar närma sig och ni vet vilka 
åtgärder som behöver göras. Det låter bra. En kontakt tas med alla fastighetsägare inför 
byggstart. 
 
Angående jakt ser ni inga problem med att vi bedriver det under ledningarna och att vi kan 
uppföra jakttorn i gatan så länge det inte står precis under ledningarna och kan vara en 
brandfara. Bekräfta gärna att det stämmer. Jakt är tillåtet i ledningsgatan. Jakttorn bör inte 
uppföras närmre än 5 meter (horisontellt avstånd), och helst inte närmre än 10 meter, från 
ledningen. När det gäller uppförande av ex. väg eller jakttorn i närhet av en luftledning är 
det viktigt att det görs i samråd med Vattenfall Eldistribution. Höjden på tornet kan innebära 
en risk både för de som vistas i tornet och för driftstörningar om tornet av någon anledning 
faller omkull mot luftledningen. Av säkerhetsskäl ska jakttorn placeras så att ledningens 
konstruktioner (ex. linor, stolpar, stag) inte befinner sig i skottlinjen. En skadad luftledning 
som brister och faller ner på marken kan exempelvis orsaka brand. 
 
Tack också för att du kollade upp möjligheten att gå med arkeologerna. Full förståelse för 
att det inte hinns med.  
 
Mvh 
 
  
 
Den ons 21 okt. 2020 kl 06:45 skrev @nektab.se>: 

Hej   

Nedan ser ni svar på era frågor med blå text. Ring mig gärna om det är något ytterligare ni funderar över. 

Tacksamma för snabb återkoppling kring sträckningen.    

Med vänlig hälsning  

  

NEKTAB - Nordisk ElkraftTeknik AB 

Direkt:  

 

 

Hej  

Tack för informationen.  

Stämmer det att ni kommer gräva ner de andra ledningarna?  

Parkens interna nät kommer bygga, ägas och drivas av vindkraftbolaget, nätet kommer 
bestå av kablar. 

För övriga frågor om vindkraftparken får vi hänvisa till Cloudberry Wind AB. 

Varför har man valt att göra ledningarna fram till stationen luftburna? Ledningen fram till 
stationen kommer att byggas och ägas av Vattenfall Eldistribution AB. Ledningen som 
planeras är på 130 kV och enligt policy förläggs endast dessa i mark vid platsbrist och över 
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större sjöar. Det är den tekniska lösning på 130 kV som ger ett säkert, tillförlitligt och 
effektivt elnät till lägsta kostnad för kunderna. 

Hur kommer det rent praktiskt gå till när ni sätter upp ledningarna, kommer ni behöva 
bygga en väg för att komma fram?  

Det behöver inte byggas någon permanent byggväg. Infogar beskrivning från 
samrådshandlingen nedan, av hur en byggnation av en luftledning går till. 

  

 Den fre 16 okt. 2020 kl 08:54 skrev @nektab.se>: 

Hej 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution håller NEKTAB på att ta fram ansökningshandlingar för 
anslutningsledningen till Duvhällen vindpark.  

Vi vill samråda kring ledningens sträckning på er fastighet  där nu anslutningsplatsen/stationen 
beslutats byggas, se bifogad karta. Har ni några synpunkter på sträckningen? 

Ledningen planeras uppföras som luftledning med en ca 40 meters bred skogsgata.  

Ring om ni har några frågor och återkoppla gärna med ev synpunkter så snart som möjligt. 

Med vänlig hälsning  

 

Gruppchef Tillstånd  

NEKTAB - Nordisk ElkraftTeknik AB 

Nohabgatan 12E 

SE-461 53 TROLLHÄTTAN 

Direkt  

nektab.se 
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Miljöprövningsdelegationen 

vindkraftsparken är ett hinder för flygtrafiken på Eskilstuna flygplats är Eskilstuna 
kommuns uppfattning att tillstånd till vindkraftsanläggningen inte kan ges. 
--- 
Vidare redogör kommun i en bilaga till sitt yttrande för bakgrunden till framtagande 
av ÖP 2030 och de områden som är utpekade för vindkraft. Det framhålls att GIS-
analyser genomfördes med utgångspunkt från de av Energimyndigheten utpekade 
lämpliga skyddsavstånd till bebyggelse. Därutöver har även bland annat en land-
skapsanalys utgjort ett underlag. Ett utdrag från översiktsplanen har bifogats där 
projektområdet Duvhällen, norr om Alberga, finns med. Av kartunderlaget framgår 
det att projektområdet för sökt vindkraftspark till stor del är utpekat som tyst 
område men även som lämpligt för vindkraft efter prövning. 
 

 
Utdrag ur översiktsplanen med projektområdets ungefärliga läge markerat med en röd ram 











Bedömnning
Dessa områden bör ej exploaters annat än i undantag eller endast för anstaka exploateringsföretag såsom

enskilda byggnader och mindre vägar etc.  Dessa bör bevaras för att det i länet som en attraktionskraft ska

finnas sådana alldeles tyst aoch orörda områden där man ej påminns om infrastuktur  och människors

intrång.

Rapportera fel på sidan

PM och Kartor
PM 203-11-11
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Se karta nedan.

Duvhällen  






