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Angående Vattenfalls samrådsunderlag 20-01-24 gällande 
koncessionsansökan för132 kV luftledning/markledning Duvhällen-Lindhult 
Kungjort 2020-02-15 

 

Yttrande från medlemmarna i Förening Duvhällen Kringboende. 

Föreningen utgörs av majoriteten fastighetsägare som bor kring projektområdet 

Duvhällen. Vi har förenat oss för att skydda vår miljö och våra rättigheter mot intrång från 

vindkraft och därtill hörande verksamhet. 

Medlemmarnas personuppgifter offentliggörs inte i detta yttrande med hänvisning till 

GDPR, samt att en markägare som har arrendeavtal med uppdragsgivaren Duvhällen 

Vindpark AB /Scanergy AS, har hotat flera medlemmar. Medlemsuppgifter och stadgar 

kan erhållas på begäran. Föreningen yttrar sig här, genom fullmakt, som företrädare för 

dels berörd allmänhet, dels sakägare. 

Det ankommer på sökanden, Vattenfall AB, att upplysa om ytterligare formalia skall läggas 

på Föreningen för att företräda medlemmarna i detta ärende. 

 

Föreningens medlemmar utgår från att Vattenfall följer moraliska och etiska principer som  

inte kränker individer eller ställer oss på bar backe, att Vattenfall följer rättsregler, värnar 

miljön och präglas av allmänt gott omdöme och skickar ut en tydlig signal till svenska 

befolkningen att medborgare behandlas med respekt när omställning till förnybar energi 

utvecklas.  

 

Underlaget för samrådshandlingen har så stora brister att det inte kan ligga till grund för 

koncessionsansökan.  

 

Länken i samrådshandlingarna som hänvisar till Eskilstunas Översiktsplanen 2030 

fungerar inte. Underlaget för samråd är såldes ofullständigt på denna punkt. Vi bifogar 

karta från MPDs beslut samt kartor från kommunen i ärendet gällande ÖP, bilaga 1. 
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Samrådshandlingarna saknar ärendenummer och flera olika adresser förekommer 

(NEKTAB Arvika, NEKTAB Trollhättan, Hushållningssällskapet Karlstad, Vattenmiljö 

Värmland m.fl., dels på kuvertet, dels i själva handlingarna. Detta har orsakat förvirring 

och feladresserade handlingar av berörda sakägare, särskilt de som saknar mail. Vi utgår 

från att alla insända handlingar i ärendet beaktas, oavsett till vilken adress de sänts. 

Samrådsunderlaget hänvisar till 8 fastigheter inom 50 m från markförlagda 

kabelalternativet. Emellertid rundas fastigheten Grönlund ( ) på mindre avstånd 

35m, av den föreslagna kabeln. Fastigheten borde finnas med bland era sakägare.  

 

Samrådsunderlaget saknar ärendenummer, är daterade 2020-01-24, med en inbjudan 

daterad 2020-02-12 och kungjorda i Eskilstuna-Kuriren 2020-02-15. Det framkommer 

att vissa myndigheter erhållit ”samrådshandling” lång tid före allmänheten informerats om 

samråd och t.o.m. lämnat yttranden innan kungörelsen. Allmänheten har därmed berövats 

tillfälle att informera instanserna om de felaktigheter som hela ansökan vilar på. Detta 

agerande utgör negativ särbehandling/diskriminering av den stora grupp allmänhet som 

vår förening representerar. Det skadar den demokratiska processen. 

Samrådsunderlaget och hela upplägget uppfyller inte regelverket på dessa punkter. 

 

Vi yrkar att koncessionsansökan skall avslås i sin helhet. 

 

Åberopade skäl: 

Enligt miljöbalken 2 kap. 3 § miljöbalken ska bästa möjliga teknik väljas med hänsyn till 

bl.a. produktionsmark, naturmiljö, hälsa och byggnation. Det är inte visat och inte heller 

rimligt att anta att vindkraftsparken kommer att kunna producera den uppgivna effekten 

60 MW. Ljudberäkningarna i vindparkens tillstånd baseras på Siemens 3,5 MW 

direktdrivna verk. 10 sådana kan maximalt producera 35 MW – inte 60MW. 

Miljöprövningsdelegationens beslut uppger 25-50 MW. Ljudberäkningarna i ansökan 

anger att flera fastigheter nås av ljudnivåer om 39,9 dB(A). Med en flyttmån om 100 

meters radie riskerar den teoretisk beräknade ljudnivån att överskridas av flertalet verk! Det 
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ter sig således osannolikt att verk är större än 3,5 MW, skulle kunna ersätta de i ansökan 

angivna p.g.a. ljud-, och skuggberäkningen. Flera verk planeras på ett avstånd mindre än 

5 gånger rotordiametern från varandra. Denna olämpliga placering minskar effekten och 

kortar dessutom ned livslängden på vindkraftverk. Rekommendationen är 5-10 gånger 

rotordiametern. Vidare tillåts verk 2 i ansökan att placeras på mark som man saknar avtal 

med. Rotorn från verk 10 inkräktar på annans fastighet. Dessa verk kan inte drivas. 

Tillståndet kräver dessutom att bat-mode skall gälla under vissa tider. Till saken hör att 

Scanergy/Duvhällen Vindpark AB aldrig har redovisat vindförhållandena. Vid konferensen 

Vind 2019 i Stockholm konstaterar SCA, som satt sig in i fakta kring Duvhällen, att 

projektet aldrig kommer att finna en seriös investerare. Det är för nära boende, för höga 

ljudnivåer, dåliga vindförhållanden. 

Västerås har efter mätningar konstaterat att det blåser för dåligt i motsvarande område 

norr om Mälaren och därmed avvisat vindkraft på den grunden. Eskilstuna har inte mätt 

vindförhållandena. Stadsbyggnadsdirektören har uttalat att hen vill ha vindkraft oavsett 

skäl emot. Hen har skickat in en förfalskad karta till Miljöprövningsdelegationen. Vi har 

begärt ut handlingar och utlovats skriftliga svar på frågor från Eskilstuna kommun sedan 

2015, men vi har inte fått det! Kommunalrådet har uttalat att hen ”inte kan gå emot en 

enskild markägare” (vars avtal med Scanergy utlovar ersättning om 167 gånger skogens 

avkastningsvärde). Kommunalrådet har inget emot att köra över majoriteten kringboende!  

Vi – kringboende – som bor runt Duvhällen vet att vindförhållandena här är usla. Det är 

med andra ord helt uteslutet att 10 stycken 3,5 MW vindkraftverk skulle kunna leverera 60 

MW. Det är lika uteslutet att uppföra 10 st 6MW verk inom ramen för uppgivna ansökan 

och få ut full effekt av dem! 

 

Argumentet, att en vindkraftspark i Duvhällen skulle kräva anslutning till 132 KV-nätet, 

håller inte. 

 

Vi upplyser om att tillståndet för vindkraft gäller i högst 30 år. I praktiken har 15 år visat 

sig vara den normala livslängden för dessa maskiner - Ref 1.  Att planera/bygga 
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anslutningsledningar med mångdubbla livslängden är inte god hushållning med resurser. 

Miljöbalken kräver att resursutnyttjandet redovisas tydligare än vad samrådsunderlaget 

gör. Det har hittills inte framkommit att vindkraftverk förmår leverera el-kraft i 30 år.  

 

Därmed följs inte miljöbalkens krav på god resurshushållning. 

 

SOU 2017:2 anger att området inte är lämpligt för vindkraft. Ansökan har tillkommit i 

strid med kommunens ÖP vilken klassat området som «tystområde», se MPDs beslut sid 

29(52),resp. ”Stort opåverkat skogsområde som skall bevaras för kommande generationer 

och inte skall exploateras”, i enlighet med EU-direktiv. se bilaga 1. 

Tillståndet har aldrig prövats rättsligt i domstol – bortsett från Duvhällen Vindpark AB som 

överklagade avisningskravet i MPDs oeniga tillståndsbeslut. Bolaget fick talerätt trots att 

undertecknarna inte var behöriga firmatecknare! Ett av många rättegångsfel.  

Alla kringboende, sakägare, som överklagat beslutet nekades talerätt. Denna 

överväldigande majoritet av kringboende är välorganiserade och kommer inte tillåta att 

några vindkraftverk byggs i tystområdet Duvhällen!  

Berörda medborgares rätt till en rättslig prövning har helt åsidosatts. Scanergys ansökan 

vilar på falsk grund, är i konflikt med kommunfullmäktiges bindande styrdokument, vilar 

på förfalskning av handlingar, saknar Kommunfullmäktiges tillstyrkan, åsidosätter 

Århuskonventionen mm. 

Detta utgör grund för kommande resningsansökan. 

 

Den rättsliga prövningen av tillståndet att uppföra vindkraftverk är inte avslutad. 
 
 
Kringboende har arbetat sedan 2014 med att skydda sin livsmiljö mot detta industriella 

intrång i tystområdet Duvhällen. Intrånget är rättsvidrigt, kantas av övergrepp från 

tjänstemän och kommunalråd, hot från markägare, lögner och förfalskning av handlingar, 

klipp och klistrad MKB med kartor från Jämtland, rödlistade fåglar/arter som aldrig 

inventerats, förnekande av våtmarksområde som får bidrag från Länsstyrelsen mm. mm. 



             FÖRENINGEN DUVHÄLLEN KRINGBOENDE    

                För Bättre Beslutsunderlag          2020-03-06 
 

Sid 5(6)                                  Föreningen Duvhällen Kringboende org.nr. 802500-6779 

c/o , 635 35 Stora Sundby 

duvhallenkringboende@hotmail.com, tel  

Flera av medlemmarna har drabbats av ohälsa p.g.a. den långvariga stress som 

illabehandlingen medfört.  

 

Det känns diskriminerande och förnedrande att vår livsmiljö och hälsa värderas sämre än 

djurs och växters och att vi nekats rättslig prövning. 

 

Många av oss drabbas av miljonförluster då vi inte kan använda våra fastigheter som 

planerat. Vi finner det helt oacceptabelt att behöva lägga ner så mycket tid och arbete på 

att skydda vår egendom och livsmiljö, där motparten arbetar på av oss betald arbetstid. Vi 

kommer aldrig att finna oss i dessa rättsövergrepp.  

 

Danmark har en lag som ger kringboende, på 8 gånger verkens höjd, ersättning. I fallet 

Duvhällen blir det 210m x 8 = 1 680 meter. Alla tio verk i ansökan befinner sig inom 

detta avstånd från oss boende. I Tyskland/Bayern används 2000 meter som skyddsavstånd 

till boende och tyska regeringen kommer att införa ett minimumavstånd på 1000 meter. 

Det finns flera kringboende som bor inom 1000 meter från närmaste verk i Duvhällen. 

Vindkraftsbolaget Duvhällen Vindpark AB /Scanergy behandlar Duvhällens kringboende 

som andra klassens EU-medborgare! Detta är skandalöst för hela vindkraftsbranschen! 

 

Alla markägare, som Duvhällen Vindpark AB/Scanergy har arrendekontrakt med, bor på 

större avstånd! 

 

Föreningens medlemmar utgår från att Vattenfall följer moraliska och etiska principer som  

inte kränker individer eller ställer oss på bar backe, att Vattenfall följer rättsregler, värnar 

miljön och präglas av allmänt gott omdöme och skickar ut en tydlig signal till svenska 

befolkningen att medborgare behandlas med respekt när omställning till förnybar energi 

utvecklas.  

 





 BESLUT 29 (52) 
 
 2017-07-07 Dnr: 551-7434-15 
 
 

 

 
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 
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Större opåverkade områden ska så lång som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påverka
områdenas karaktär.

I miljöbalken 3 kap. 2§ står det:

"Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av exploateringsföretag

eller andra ingrepp i miljön ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt påverka

områdenas karaktär"

Länsstyrelsen har i ett PM  2003 beskrivit och bedömt länets opåverkade områden i tre olika nivåer:

Stora opåverkade områden - nivå 1
Beskrivning
Stora sammanhängande områden som avgränsas av stora exploateringar, infrastruktur och bebyggda

områden. Det vill säga järnvägar med daglig järnvägstrafik, vägar med mer än 2 000 fordon per dygn,

industrier, större elledningar och tätorter. Markeringarna visar de områden som blir kvar efter  att

bebyggelsestrukturen med större tätorter och transportleder mellan dem och med mindre tätorter längs

lederna har ritats in.

Bedömning
Dessa områden bör inte exploateras hårt av

större infrastruktursatsningar som splittrar området
mer omfattande industrier eller
omfattande bebyggelse 

Stora opåverkade områden - nivå 2
Beskrivning
Stora sammanhängande områden utan stora och i vissa fall mindre exploateringsföretagsom innebär att

mark tagits i anspråk. Inom områdena finns exploateringar såsom vägar med upptil 1 00 fordon per dygn,

elledningar och andra exploateringsföretag.

Bedömning
Områden med landsbygdsmiljöer som bör bevaras i ett större perspektiv, landskapsbilder där vägar och

mindre elledningar också passar in som en del i bilden och kulturlandskapet.

Stora opåverkade områden - nivå 3
Beskrivning
Stora samanhangande områden, opåverkade av större och mindre exploateringar. Dessa områden utgår

från de landytor som kartografiskt framkom som oexploaterade och större än 5 km2 vid tidigare

kartläggning, se ovan. De områdena har sedan lagts samman till ett något större område med kärnorna av

opåverkan inuti, även sjöar och andra vattendrag har räknats in i de större områdena. I områdena finns

enstaka byggnader och vägar med upp till 3 000 fordon per dygn.

Störra opåverkade områden - Länsstyrelsen i Södermanlands län http://www.lansstyrelsen.se/Sodermanland/Sv/samhallsplanering-och-k...

1 av 2 2017-10-20 10:45



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

Opåverkade områden - nivå

1

Opåverkade områden - nivå

2

Opåverkade områden - nivå

3
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Vattenfall Eldistribution 
 
Yttrande över underlag från Vattenfall gällande en 132 kV-ledning mellan 
Duvhällen vindkraftpark Eskilstuna kommun, Södermanlands län och 
befintlig 132 kV-ledning vid Lindhult, Kungsör kommun, Västmanlands län.  
  
Allmänt om påverkan i området 
I MB kap 3, 6§ säges: ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall 
kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön” (se 
också sista stycket nedan om alternativa utredningar. Sökanden anser i föreliggande fall 
att: ”I området finns flera ledningar, samt vägar vilket innebär att landskapet inte upplevs 
som orört. Inom kort kommer också den planerade vindkraftparken att uppföras söder om 
det aktuella området. Sökanden gör bedömningen att luftledningsalternativet inte kommer 
att ge ett nytt intryck i landskapet.”  
Vi håller inte med om detta vad gäller luftledningsalternativet. Det föreslagna luftburna 
kraftledningsalternativet ansluter till det betydande ingrepp som 10 stora vindkraftverk 
kommer att utgöra i området. Det innebär en omfattande och påtagligt förändrad 
markanvändning i ett allt mera ianspråktaget landskap. Det är desto viktigare att en normal 
MKB upprättas baserad på den kombinerade påverkan som vindkraftverkspark och 
luftburen kraftledning kan ge i området. Detaljkunskap om berörda områden i närheten av 
alternativa dragningar av kraftledningen och konsekvenser av dessa dragningar är 
nödvändig. Nedan utvecklas detta. 
 
Faktaunderlag för landskaps- och miljöpåverkan i det aktuella området 
Befintliga naturvärden är aldrig till alla delar möjliga att hitta i t ex Skogens Pärlor, 
detaljkartor från Länsstyrelsen och olika inventeringar. Påplatsbedömningar och 
landskaps- och naturvärdesinventeringar krävs som underlag för att seriösa miljö-
konsekvensbedömningar skall kunna göras. Berörda sak-och markägares lokalkännedom 
är viktig i sammanhanget. Beslut om nätkoncession måste alltid föregås av tillräckligt 
omfattande faktainsamling och undersökningar som underlag till en miljökonsekvens-
beskrivning. Vi kan konstatera att det nödvändiga underlaget för att göra en seriös MKB 
inte har tagits fram samt att i ett fall (förekomsten av örn, se nedan) är direkt missvisande. 
Ansvaret för att ta fram ett fullödigt faktaunderlag för en MKB ligger helt på sökanden, 
inte på ideella föreningar med begränsade ekonomiska och personella resurser.  
 
Fågelarter 
Den kartläggning av större rovfåglar som Vattenfall låtit göra och där enbart data från 
Artportalen anges som källa är helt otillräcklig och missvisande. I denna avslöjas ju inte 
observationer av känsliga arter såsom örn och berguv. Uppgifterna i Artportalen är i 
huvudsak insamlade slumpvis, och är därför på intet sätt heltäckande och dessutom är 
endast en viss del validerade av experter. Om sökande hade besvärat sig med att ta del av 
uppgifter om fågelförekomster i området, som finns i den offentliga MKB-dokumen-
tationen för vindkraftverken i Duvhällen-området, borde följande fakta ha redovisats: 
”Konsultföretaget Ecocom AB har på uppdrag av Scanergy AB på kort tid (9 dagar, 2015-
2016) inventerat örn och funnit att både havs- och kungsörnar uppehåller sig i 
Duvhällenområdet även om inga häckningar upptäcktes.”  



 

Ornitologiska klubben i Eskilstuna (OKE): ”Häckande örnar kan vara mycket diskreta och 
häckningsplatser därmed svårupptäckta. Duvhällen ligger mycket strategiskt till, mellan 
två stora sjöar och med god födotillgång. Därmed kan man förvänta sig att 
häckningsförsök kommer att göras kontinuerligt i området.” Även OKE medlemmar har 
iakttagit örnförekomst i området under olika årstider.  
 
Samhällsekonomiska aspekter  
Dessa måste beaktas när miljöeffekterna av ett projekt värderas, vilket också anges i 
Miljöbalken och i Energimarknadsinspektionens (Ei) tillståndsprövning. Enligt en aktuell 
rapport från Ei: ”Syftet med en samhällsekonomisk analys är att ge marknadsaktörer, 
medborgare, politiker, tillsynsmyndigheter och tillståndsgivande myndigheter ett underlag 
för att fatta väl underbyggda beslut. Den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen 
ska inkludera samhällsekonomiska nyttor och kostnader för de geografiska områden där 
signifikanta effekter förväntas. . . Den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen bör 
omfatta effekter på miljön samt de marknadsaktörer och intressenter som finns inom det 
relevanta geografiska området.” 
Vi vill påpeka att den föreslagna kraftledningen ansluter till det betydande ingrepp som 10 
stora vindkraftverk kommer att utgöra. Sökanden anser att: ”I området finns flera 
ledningar, samt vägar vilket innebär att landskapet inte upplevs som orört. Inom kort 
kommer också den planerade vindkraftparken att uppföras söder om det aktuella området. 
Sökanden gör bedömningen att luftledningsalternativet inte kommer att ge ett nytt intryck 
i landskapet. ”Vi håller inte med om detta vad gäller luftledningsalternativet.   
 Duvhällens vindkraftspark behöver en kraftledning för att kunna leverera samhällsnytta i 
form av elenergi och ge motsvarande mindre koldioxidutsläpp från el producerad av 
fossila bränslen. Kraftledningen medför alltså tillsammans med vindkraftsparken en 
avsevärd samhällsnytta. Denna nytta måste vägas mot de ekonomiska och andra 
kostnader som kan uppstå vid kraftledningsdragningen. De eventuella merkostnader som 
kan uppstå vid ett markförlagt alternativ måste sättas i relation till samhällsnyttan av 
elproduktionen. Det är därtill helt rimligt att ägarna till vindkraftsparken är med och 
delfinansierar en kraftledning, speciellt de eventuella merkostnader av en markförläggning 
om en sådan är mer förmånlig av olika skäl. Det handlar ju inte om någon längre sträcka. 
Därför anser vi att anläggningskostnaderna inte bör vara avgörande i detta fall. En 
ytterligare viktig aspekt är att acceptansen för markförlagd kabel är mycket större än för 
en luftledning. Den tillståndsfördröjning via överklaganden i olika instanser som en 
luftledning kan leda till är enligt erfarenheterna avsevärd. Det leder till en samhälls-
ekonomisk kostnad i form av senare lagda positiva effekter på motsvarande 
koldioxidutsläpp.  
 
Beroende av andra projekt (vindkraftverksparken) 
Vi citerar från Ei: ”Om projektet är beroende av andra projekt för att nyttan ska realiseras 
bör den samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen omfatta hela det relevanta klustret 
av projekt.” Sökanden har inte gjort någon sådan bedömning (se ovan om samhälls-
aspekter), vilket borde ha gjorts. 
    
Alternativa förslag  
Sökanden anger att anslutning till det befintliga 40 kV nätet i Västermo inte är aktuellt. 
Sökanden har dock inte utrett/angivit om en eventuell förstärkning av detta är möjlig och 
då inte heller bedömt de samhällsekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av ett 
sådant alternativ, vilket man borde gjort enligt MB.   



 

Sökanden visar på kartor sträckningar för luftledningen resp. för markledningen. 
Dragningarna verkar ha gjorts utifrån ekonomiska motiv, d.v.s. så billigt om möjligt samt 
utifrån lokala förhållanden som kan utläsas från detaljkartor. Exempelvis verkar det 
markförlagda alternativet i stort sett följa befintligt vägnät. Lokalkunskaps- och 
miljörelaterad baserade dragningsalternativ saknas eftersom motsvarande kunskaper 
saknas. 
   
Miljökonsekvensbeskrivning  
Beträffande markförläggning säger sökanden.” Markförlagd kabel innebär både för- och 
nackdelar sett ur ett miljöperspektiv. Den kanske tydligaste fördelen är att markkablar inte 
tillskapar någon fysisk konstruktion ovan marknivå. Den öppna ledningsgata som krävs 
för markförlagda kablar är ca 3 m i det aktuella fallet.  
Därigenom blir den bestående påverkan på landskapsbild, skoglig naturmiljö och 
skogsbruk mindre för markkabeI än för luftledning”. Detta kan vi allmänt instämma i. Vi 
kan tillägga att en luftledning kräver c:a 40 meters bredd plus ytterligare c:a 10 med 
mindre kantträd på vardera sidan. Påverkansbredden blir alltså runt 60 m. Höjden på 
portalen blir c:a 13-19 m. Som jämförelse kräver en markkabelförläggning alltså 3 m i 
bredd och 10 m bredd i anläggningsskedet. De olika bredd- och höjdkraven ger avsevärt 
olika restriktioner för markanvändning samt helt olika visuella naturupplevelser.  
En markförlagd ledning kan i större utsträckning anpassas till lokala förhållanden i 
närmiljön, vilket kan mildra eller eliminera oönskade miljöpåverkande effekter.  
Vi anser att framför allt luftledningsförslagen innebär en så betydande mark- och 
miljöpåverkan att det därmed krävs en fullständig miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Påverkan på fåglar 
Nätbolag måste i ansökan visa att de tagit hänsyn till föreliggande fågelvärden, bl.a. 
genom tillämpning av skyddsåtgärder. Vi har ovan också pekat på förekomsten av örnar i 
området. Enligt Birdlife Sweden:” Kraftledningar utgör en risk för fåglar, främst genom 
kollision och strömgenomgång. Omfattande dödlighet kan för särskilt utsatta arter medföra 
populationspåverkan.” Kollision och strömgenomgång är betydande dödlighetsfaktorer för 
örnar rent statistiskt. Hur riskerna ser ut för örnar i det aktuella området beror på en mängd 
förhållanden gällande Nätbolag måste i ansökan visa att de tagit hänsyn till föreliggande 
fågelvärden, bl.a. genom tillämpning av skyddsåtgärder, bl a kraftledningarnas 
utformning, örnarnas förekomst och beteenden. En markförlagd kabel eliminerar sådana 
risker för fåglarna.  
 
Sammanfattande slutsatser  
Faktaunderlaget för en MKB är mycket bristfälligt och måste utvecklas enligt de riktlinjer 
vi angivit ovan.  
Den nödvändiga samhällsekonomiska analysen av olika alternativ saknas. 
Fler alternativ för anslutning av dragning av kabel måste utredas och värderas. 
En fullständig MKB måste genomföras. I en sådan måste hänsyn tas också till den 
anslutande vindkraftsparken. 
Trots brister i sökandens faktaunderlag finns det tillräckligt många nu tydliga fördelar med 
en markförlagd kraftledning vilken vi starkt rekommenderar. 
 För Naturskyddsföreningen Eskilstuna 
 

 
Ordförande 
 



Till Vattenfall Eldistribution AB/NEKTAB 

Att.  

Yttrande över underlag från Vattenfall gällande en 132 kV-ledning mellan Duvhällen 

Vindkraftpark Eskilstuna kommun, Södermanlands län och befintlig 132 kV-ledning vid 

Lindhult, Kungsör kommun, Västmanlands län.   

Allmänt om påverkan i området 

I MB kap 3, 6§ sägs: ”För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde 

skall det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta 

intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön” (se också sista stycket nedan om alternativa 

utredningar). Sökanden anser i föreliggande fall att: ”I området finns flera ledningar, samt vägar 

vilket innebär att landskapet inte upplevs som orört. Inom kort kommer också den planerade 

vindkraftparken att uppföras söder om det aktuella området. Sökanden gör bedömningen att 

luftledningsalternativet inte kommer att ge ett nytt intryck i landskapet.”  

Vi håller inte med om detta vad gäller luftledningsalternativet. Det föreslagna luftburna kraft-

ledningsalternativet ansluter till det betydande ingrepp som 10 stora vindkraftverk kommer att 

utgöra i området. Det innebär en omfattande och påtagligt förändrad markanvändning i ett allt mera 

ianspråktaget landskap. Det är desto viktigare att en normal MKB upprättas baserad på den 

kombinerade påverkan som vindkraftverkspark och luftburen kraftledning kan ge i området. 

Detaljkunskap om berörda områden i närheten av alternativa dragningar av kraftledningen och 

konsekvenser av dessa dragningar är nödvändig. Nedan utvecklas detta. 

Faktaunderlag för landskaps- och miljöpåverkan i det aktuella området 

Befintliga naturvärden är aldrig till alla delar möjliga att hitta i t ex Skogens Pärlor, detaljkartor från 

Länsstyrelsen och olika inventeringar. På plats bedömningar och landskaps- och 

naturvärdesinventeringar krävs som underlag för att seriösa miljökonsekvensbedömningar skall 

kunna göras. Berörda sak-och markägares lokalkännedom är viktig i sammanhanget. Beslut om 

nätkoncession måste alltid föregås av tillräckligt omfattande faktainsamling och undersökningar som 

underlag till en miljökonsekvensbeskrivning. Vi kan konstatera att det nödvändiga underlaget för att 

göra en seriös MKB inte har tagits fram samt att i ett fall (förekomsten av örn, se nedan) är direkt 

missvisande. Ansvaret för att ta fram ett fullödigt faktaunderlag för en MKB ligger helt på sökanden, 

inte på ideella föreningar med begränsade ekonomiska och personella resurser.  

Fågelarter 

Den kartläggning av större rovfåglar som Vattenfall låtit göra och där enbart data från Artportalen 

anges som källa är helt otillräcklig och missvisande. I denna avslöjas ju inte observationer av känsliga 

arter såsom örn och berguv. Uppgifterna i Artportalen är i huvudsak insamlade slumpvis, och är 

därför på intet sätt heltäckande och dessutom är endast en viss del validerade av experter. Om 

sökande hade besvärat sig med att ta del av uppgifter om fågelförekomster i området, som finns i 

den offentliga MKB dokumentationen vindkraftverken i Duvhällen området, borde följande fakta ha 

redovisats: 

”Konsultföretaget Ecocom AB har på uppdrag av Scanergy AB på kort tid (9 dagar, 2015-2016) 

inventerat örn och funnit att både havs- och kungsörnar uppehåller sig i Duvhällenområdet även om 

inga häckningar upptäcktes.”  

Ornitologiska klubben i Eskilstuna (OKE): ”Häckande örnar kan vara mycket diskreta och 

häckningsplatser därmed svårupptäckta. Duvhällen ligger mycket strategiskt till, mellan två stora 

sjöar och med god födotillgång. Därmed kan man förvänta sig att häckningsförsök kommer att göras 

kontinuerligt i området.” Även OKE medlemmar har iakttagit örnförekomst i området under olika 

årstider.  



Samhällsekonomiska aspekter  

Dessa måste beaktas när miljöeffekterna av ett projekt värderas, vilket också anges i Miljöbalken och 

i Energimarknadsinspektionens (Ei) tillståndsprövning. Enligt en aktuell rapport från Ei: ”Syftet med 

en samhällsekonomisk analys är att ge marknadsaktörer, medborgare, politiker, tillsynsmyndigheter 

och tillståndsgivande myndigheter ett underlag för att fatta väl underbyggda beslut. Den 

samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen ska inkludera samhällsekonomiska nyttor och 

kostnader för de geografiska områden där signifikanta effekter förväntas. . . Den 

samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen bör omfatta effekter på miljön samt de 

marknadsaktörer och intressenter som finns inom det relevanta geografiska området.” 

Vi vill påpeka att den föreslagna kraftledningen ansluter till det betydande ingrepp som 10 stora 

vindkraftverk kommer att utgöra. Sökanden anser att: ”I området finns flera ledningar, samt vägar 

vilket innebär att landskapet inte upplevs som orört. Inom kort kommer också den planerade 

vindkraftparken att uppföras söder om det aktuella området. Sökanden gör bedömningen att 

luftledningsalternativet inte kommer att ge ett nytt intryck i landskapet. ”Vi håller inte med om detta 

vad gäller luftledningsalternativet.   

 Duvhällens vindkraftspark behöver en kraftledning för att kunna leverera samhällsnytta i form av 

elenergi och ge motsvarande mindre koldioxidutsläpp från el producerad av fossila bränslen. 

Kraftledningen medför alltså tillsammans med vindkraftsparken en avsevärd samhällsnytta. Denna 

nytta måste vägs mot de ekonomiska och andra kostnader som kan uppstå vid 

kraftledningsdragningen. De eventuella merkostnader som kan uppstå vid ett markförlagt alternativ 

måste sättas i relation till samhällsnyttan av elproduktionen. Det är därtill helt rimligt att ägarna till 

vindkraftsparken är med och delfinansierar en kraftledning, speciellt de eventuella merkostnader av 

en markförläggning om en sådan är mer förmånlig av olika skäl. Det handlar ju inte om någon längre 

sträcka. Därför anser vi att anläggningskostnaderna inte bör vara avgörande i detta fall. En ytterligare 

viktig aspekt är att acceptansen för markförlagd kabel är mycket större än för en luftledning. Den 

tillståndsfördröjning via överklaganden i olika instanser som en luftledning kan leda till är enligt 

erfarenheterna avsevärd. Det leder till en samhällsekonomisk kostnad i form av senare lagda positiva 

effekter på motsvarande koldioxidutsläpp.  

Beroende av andra projekt (vindkraftverksparken) 

Vi citerar från Ei: ”Om projektet är beroende av andra projekt för att nyttan ska realiseras bör den 

samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningen omfatta hela det relevanta klustret av projekt.” 

Sökanden har inte gjort någon sådan bedömning (se ovan om samhälls aspekter), vilket borde ha 

gjorts.    

Alternativa förslag  

Sökanden anger att anslutning till det befintliga 40 kV nätet i Västermo inte är aktuellt. Sökanden har 

dock inte utrett/angivit om en eventuell förstärkning av detta är möjlig och då inte heller bedömt de 

samhällsekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av ett sådant alternativ, vilket man borde 

gjort enligt MB.   

Sökanden visar på kartor sträckningar för luftledningen resp. för markledningen. Dragningarna verkar 

ha gjorts utifrån ekonomiska motiv, d.v.s. så billigt om möjligt samt utifrån lokala förhållanden som 

kan utläsas från detaljkartor. Exempelvis verkar det markförlagda alternativet i stort sett följa 

befintligt vägnät. Lokalkunskaps- och miljörelaterad baserade dragningsalternativ saknas eftersom 

motsvarande kunskaper saknas   

Miljökonsekvensbeskrivning  

Beträffande markförläggning säger sökanden.” Markförlagd kabel innebär både för- och nackdelar 

sett ur ett miljöperspektiv. Den kanske tydligaste fördelen är att markkablar inte tillskapar någon 

fysisk konstruktion ovan marknivå. Den öppna ledningsgata som krävs för markförlagda kablar är ca 3 

m i det aktuella fallet.  



Därigenom blir den bestående påverkan på landskapsbild, skoglig naturmiljö och skogsbruk mindre 

för markkabeI än för luftledning”. Detta kan vi allmänt instämma i. Vi kan tillägga att en luftledning 

kräver c:a 40 meters bredd plus ytterligare c:a 10 med mindre kantträd på vardera sidan. 

Påverkansbredden blir alltså runt 60 m. Höjden på portalen blir c:a 13-19 m. Som jämförelse kräver 

en markkabelförläggning alltså 3 m i bredd och 10 m bredd i anläggningsskedet. De olika bredd- och 

höjdkraven ger avsevärt olika restriktioner för markanvändning samt helt olika visuella 

naturupplevelser.  

En markförlagd ledning kan i större utsträckning anpassas till lokala förhållanden i närmiljön, vilket 

kan mildra eller eliminera oönskade miljöpåverkande effekter.  

Vi anser att framför allt luftledningsförslagen innebär en så betydande mark- och miljöpåverkan att 

det därmed krävs en fullständig miljökonsekvensbeskrivning.  

Påverkan på fåglar 

Nätbolag måste i ansökan visa att de tagit hänsyn till föreliggande fågelvärden, bl.a. genom 

tillämpning av skyddsåtgärder. Vi har ovan också pekat på förekomsten av örnar i området. Enligt 

Birdlife Sweden:” Kraftledningar utgör en risk för fåglar, främst genom kollision och 

strömgenomgång. Omfattande dödlighet kan för särskilt utsatta arter medföra 

populationspåverkan.” Kollision och strömgenomgång är betydande dödlighetsfaktorer för örnar rent 

statistiskt. Hur riskerna ser ut för örnar i det aktuella området beror på en mängd förhållanden bl a 

kraftledningarnas utformning, örnarnas förekomst och beteenden. En markförlagd kabel eliminerar 

sådana risker för fåglarna.  

Sammanfattande slutsatser  

Faktaunderlaget för en MKB är mycket bristfälligt och måste utvecklas enligt de riktlinjer vi angivit 

ovan.  

Den nödvändiga samhällsekonomiska analysen av olika alternativ saknas. 

Fler alternativ för anslutning av dragning av kabel måste utredas och värderas. 

En fullständig MKB måste genomföras. I en sådan måste hänsyn tas också till den anslutande 

vindkraftsparken. 

Trots brister i sökandens faktaunderlag finns det tillräckligt många nu tydliga fördelar med en 

markförlagd kraftledning vilken vi starkt rekommenderar. 

 

Eskilstuna/Nyköping 6 mars 2020 

Ordförande i Ornitologiska Klubben i Eskilstuna  

 

e-post: @telia.com 

tel:  

 

Ordförande i Föreningens Sörmlands Ornitologer 

 

e-post: @gmail.com  

tel:   
 







       

            
         
          

           
              

           
            

          
   




