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Information om begreppet fornlämningsområde:
Med fornlämningsområde menas ett så stort område på marken som behövs för att bevara 
fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse, enligt 2 
kap. 2 § kulturmiljölagen. Fornlämningsområdet hanteras av Länsstyrelsen som avgör områdets 
storlek från fall till fall.

Naturmiljö
Länsstyrelsen konstaterar att underlaget bör kompletteras med undersökning/utredning av 
förekomster av fåglar och fladdermöss i anslutning till den planerade ledningen. 
Undersökningen bör även omfatta skyddsklassade arter som exempelvis en del 
rovfågelsarter. Avseende fåglar bör utredningen omfatta stationära och häckande fåglar i 
ledningens närområde samt fågelrörelser i anslutning till ledningen kopplat till flyttning, 
rastning och övervintring. Resultatet av undersökningarna och bedömningar om ledningens 
påverkan på fåglar och fladdermöss bör ingå och redovisas i den kommande 
miljökonsekvensbeskrivningen.
I nordöstra delen av den aktuella sträckningen passerar den planerade ledningen i nära 
anslutning till, och möjligen delvis genom, länets största förekomst av kärlväxten mosippa. 
Förutom på den aktuella platsen förekommer mosippa med ett fåtal exemplar på ytterligare 
en lokal i länet. Förekomsten på den aktuella platsen är utspridd på flera små delområden 
och lokalen har avgörande betydelse för artens bevarandestatus i länet. Mosippan är 
fridlyst och dessutom rödlistad som starkt hotad (EN) i den aktuella rödlistan. Norr om den 
nu aktuella platsen har nyligen flera förekomster av mosippa exploaterats vilket gör de 
kvarvarande förekomsterna särskilt känsliga och skyddsvärda. Den planerade ledningens 
påverkan på mosipporna bör utredas noggrant och bedömningar om ledningens påverkan 
på enskilda individer och förekomstens bevarandestatus bör ingå och redovisas i 
kommande miljökonsekvensbeskrivning. 
Förekomsten av mosippa är väl dokumenterad i Artportalen med en del ytterligare 
information kopplat till en del av rapporterna. Mosippan omfattas av ett särskilt 
åtgärdsprogram för hotade arter och Länsstyrelsen har genomfört en del skötselåtgärder för 
att gynna mosippan i det aktuella området. Länsstyrelsens naturvårdsenhet bör lämpligen 
kontaktas för detaljuppgifter kring förekomsten av mosippa och hur ledningen kan 
anläggas för att minimera störningen på förekomsten.
Öster om Årbytorp passerar den planerade ledningen rakt igenom ett område med höga 
botaniska värden. Området beskrivs som ett kalkberg omgärdat av barrskog i rapporterna i 
Artportalen. Sammanlagt finns rapporter om 10 rödlistade och flera fridlysta kärlväxter 
från det aktuella området i Artportalen. Flera av arterna gynnas av ljusöppna förhållanden 
så en eventuell ledningsgata genom området kan möjligen vara gynnsamt för en del av 
arterna. Passagen av det så kallade kalkberget och hur ledningen/ledningsgatan bedöms 
påverka miljön och de dokumenterade artförekomsterna behöver beskrivas i den 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Även försiktighetsmått och anpassningar för 
att minimera påverkan och möjligen gynna naturmiljövärden bör beskrivas.
I samrådsunderlaget anges att kännedom om rödlistade arter beaktats vid framtagandet av 
föreslagen stäckning. Det framgår dock inte av samrådsunderlaget vilka rödlistade arter det 
gäller eller hur förekomsterna har påverkat framtagandet av den nu aktuella sträckningen 
och vilka anpassningar som gjorts med hänsyn till artförekomster. Rent generellt bör 
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ledningens påverkan på rödlistade, hotade och fridlysta arter beskrivas bättre utefter hela 
sträckningen och speciellt delen från järnvägen och fram till transformatorstationen.
För åtminstone sträckan från järnvägen och fram till transformatorstationen bör lämpligen 
en standardiserad naturvärdesinventering genomföras. Resultatet av inventeringen bör 
sedan ligga till grund för anpassningar och försiktighetsmått för att minimera negativ 
påverkan på skyddsvärda naturmiljövärden. Redovisning av detta behöver ingå i den 
kommande miljökonsekvensbeskrivningen.
I övrigt bedöms samrådsunderlaget och den bifogade kartan omfatta och redovisa de 
kända, skyddsvärda naturmiljövärden som, utifrån Länsstyrelsens underlag, finns i det 
aktuella området.

Miljökvalitetsnormer vatten (MKN)

Länsstyrelsen anser att miljökonsekvensbeskrivningen bör redogöra för hur yt- och 
grundvattenförekomster eller övriga vattendrag som finns inom området kan komma att 
påverkas av ledningsdragningen. Om ledningsdragningen medför negativ påverkan 
behöver lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att förhindra detta. Åtgärden får inte medföra 
att MKN-vatten försämras.

I sammanhanget behöver även hänsyn tas till risken att åtgärderna medverkar till spridning 
av markföroreningar, som enligt underlaget, konstaterats inom utredningsområdet. 

Om ledningsdragningen medför arbete i vatten ska anmälan/tillstånd om vattenverksamhet 
sökas hos länsstyrelsen.

Om det blir aktuellt med markavvattning i samband med åtgärden vill Länsstyrelsen även 
påminna om markavvattningsförbudet. I Södermanlands län råder markavvattningsförbud 
enligt 11 kap 14 § miljöbalken och 4 § förordning (1998:1388) om vattenverksamheter.

Risk och säkerhet

Flyghinderanalys
Kraftledningen kommer att byggas inom Västerås flygplats MSA (Minimum Sector 
Altitude). Objekt med en byggnadshöjd över 20 meter ska alltid samrådas med berörd 
flygplats MSA-yta. Luftfartsverket ska också vara remissinstans om byggnadsobjekt blir 
högre än 20 meter över mark.

Översvämning
Samrådsunderlaget beskriver att det finns underlag som visar på lågpunkter som risker att 
översvämmas vid skyfall i delar av utredningsområdet. I takt med att klimatet förändras så 
förväntas skyfall kunna bli intensivare och med tätare återkomsttid varför det kan behövas 
hänsynstaganden vid exempelvis kraftledningsbyggen. Erosionsrisker kan uppstå på platser 
och områden som normalt inte drabbas varför kraftledningars fundament och eventuella 
förankringar kan behöva analyseras utifrån ett erosionsperspektiv. Delar av föreslagen 
sträckning finns inte med i de underlag avseende översvämning vid skyfall, som 
Länsstyrelsen medverkat i, varför sökanden bör göra egna bedömningar där underlag 
saknas i den utsträckning som behövs.
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