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1 Bakgrund

Svenska Kraftnät har ansökt om förlängd koncession för 400 kV ledningarna Ringhals
— Horred och Ringhals — Strömma. De befintliga koncessionerna löper ut 2012

respektive 2016.

2 Samrådets genomförande

Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken har genomförts med berörda kommuner,
länsstyrelser, fastighetsägare, statliga myndigheter och sektorsintressen. Samrådet har
också kungjorts i lokal dagspress.
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3 Inkomna yttranden med kommentarer

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beslutat att förlängning av nätkon-
cession inte kan anses innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen förutsätter
att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken tillämpas beträffande elektromagnetiska
fält.

Svenska Kraftnäts kommentarer

Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy bygger på myndigheternas rekommendationer.
Se vidare kommentar till Boverkets yttrande.

Länsstyrelsen i Hallands län bedömer att den sökta verksamheten inte kan antas
innebära betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen menar att miljökonsekvensbeskriv-
ningen ska belysa ledningen effekter på människors hälsa och miljö samt vilka för-
siktighetsåtgärder som kommer att vidtas vid underhållsåtgärder i känsliga miljöer.
Miljökonsekvensbeskrivningen bör kompletteras med redovisning av hur magnet-
fältsproblematiken avses lösas. Även det nationella miljömålet säker strålmiljö ska
beaktas.

Svenska Kraftnäts kommentarer
Det är Svenska Kraftnäts bedömning att miljökonsekvensbeskrivningen innehåller de
uppgifter om påverkan på människors hälsa som finns att tillgå utifrån tillgängliga
forskningsresultat och att relevant miljöpåverkan redovisas. Magnetfälten har noga
studerats vad avser de aktuella ledningarna och förslag till magnetfältsreducerande
åtgärder har redovisats. Milj ökonsekvensbeskrivningen har kompletterats med en
beskrivning av miljömålet Säker strålmiljö samt en redovisning över Svenska
Kraftnäts rutiner för underhållsåtgärder i känsliga miljöer.

En omkonfigurering av linornas inbördes placering (skruvning) längs ledningarna
kommer att genomföras. Detta medför att magnetfälten längs ledningssträckorna
kommer att minska.

Kungsbacka kommun upplyser om att gällande översiktsplan ÖP 05 redovisar
kraftledningen som riksintresse enligt miljöbalken. Av kommunens mark berörs
endast ett mindre skifte i en mosse. Krav på åtgärder kan ställas om en annan framtida
riskbedömning görs. Berörda fastighetsägare och boende ska informeras om åtgärder
och följder av kapacitetsförändring av linornas inbördes placering.
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Svenska Kraftnäts kommentarer

Berörda fastighetsägare har informerats. Även i det fall en skruvning eller annan
åtgärd blir aktuell kommer de att bli informerade innan åtgärden utförs.

Marks kommun konstaterar att förlängd koncession inte innebär negativa föränd-
ringar av betydelse då magnetfälten kommer att minska till följd av skruvningen.
Kommunen ser därför inte anledning att ha invändningar mot innehållet i det
underlag Svenska Kraftnät nu överlämnat.

Varbergs kommun kräver en redovisning av vilka tekniska åtgärder som krävs och
var de ska sättas in för att berörda fastigheter ska få en exponeringsnivå för magnetfält
under 0,4 mikrotesla (µT).

Svenska Kraftnäts kommentarer

Se kommentar med anledning av Länsstyrelsens i Hallands län och Boverkets
yttranden.

Boverket anser att det vid ny- eller omkoncession är rimligt att reducera strålnings-
nivåerna vid bostäder, daghem och andra känsliga områden ned till nivån 0,1— 0,2 µT.
Vidare bör eventuella konflikter med områden av riksintresse och möjligheterna att
minska påverkan på dessa tydligt belysas. Beträffande övriga allmänna intressen
hänvisar Boverket till länsstyrelsen och kommunernas bedömning.

Svenska Kraftnäts kommentarer

Svenska Kraftnät tillämpar en försiktighetsprincip med grund i de rekommendationer
som Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen, Strålsäkerhetsmyndigheten och
Arbetsmiljöverket gemensamt presenterat i skriften "Magnetfält och hälsorisker".
Försiktighetsprincipen har stadfästs i en av Svenska Kraftnät fastställd magnetfälts-
policy.

För befintliga ledningar gäller att åtgärder ska genomföras där människor varaktigt
exponeras för magnetfält som avviker väsentligt från det normala. En förutsättning är
att kostnaderna och konsekvenserna i övrigt är rimliga. Vid magnetfältnivåer över
4,0 µT (genomsnittligt årsmedelvärde) där människor bor eller vistas varaktigt vidtar
Svenska Kraftnät åtgärder för att minska magnetfälten eller erbjuder förvärv av
byggnaden.

Boverkets önskemål om att man i koncessionsärenden ska ställa krav på reduktion av
magnetfälten ner mot nivån 0,2 µT skulle innebära en betydande förskjutning av nu
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gällande praxis. Svenska Kraftnät anser att Boverkets ståndpunkt varken har stöd i
forskningen eller i den ovan nämnda rekommendation som verket medverkat till.

Vid tillämpning av magnetfältspolicyn finner Svenska Kraftnät att en handfull hus får
magnetfält efter effekthöjning i Ringhals som motiverar åtgärder. Svenska Kraftnät
kommer att ta fram förslag till åtgärder för dessa fastigheter.

Svenska Kraftnät har i MKB lagt fram ett föreslag på möjliga åtgärder för att reducera
magnetfälten genom skruvning av linorna. Den åtgärden är nu beslutad och kommer
att genomföras. En annan möjlighet är att förvärva de berörda husen.

Skogsstyrelsen vill betona vikten av att de skogliga underhållsarbetena verkligen
följer det som omtalas under punkten 11.2 i samrådsunderlaget. Detta gäller i synner-
het de underhållsåtgärder som är samrådspliktiga enligt 12 kap. 6 § miljöbalken och
beskrivs under rubriken 11.2.6. Skogsstyrelsen har för övrigt ingen erinran mot det
framlagda förslaget till miljökonsekvensbeskrivning.

Jordbruksverket konstaterar att Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy enbart verkar
inkludera människor trots att det finns forskning som tyder på att magnetfält kan
påverka immunförsvar och fertilitet hos djur. Jordbruksverket anser att Svenska
Kraftnät bör ta hänsyn till även djurs hälsa. Speciellt som ledningarna i delar av sin
sträckning går i närheten av jordbruksbebyggelse med möjliga djurstallar och över
jordbruksmark som används till bete. I övrigt har Jordbruksverket inga synpunkter att
redovisa i ärendet.

Svenska Kraftnäts kommentarer
Svenska Kraftnät utgår från myndigheternas rekommendationer vad gäller magnetfält.
Se vidare kommentaren till Boverket yttrande.

Elsäkerhetsverket upplyser om att miljökonsekvensbeskrivningens hänvisning till
starkströmsförordning (1957:601) bör ändras till den nya förordningen 2009:22.

Svenska Kraftnäts kommentarer

MKB kompletteras med korrekt förordningsnummer

Bergsstaten har upplyst om att kraftledningarna inte berör någon rättighet enligt
minerallagen.

LRF Västra Sverige anser att kraftledningar, oavsett storlek, ska markförläggas och
följa övrig infrastruktur. Skogsgatorna tar alltför mycket produktiv skogsmark i
anspråk till alldeles för dålig ersättning. Skogen behövs som koldioxidfälla, till virke,
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energi och friluftsliv. På åkermark är stolparna i vägen för rationell jordbruksdrift och
förorsakar mycket extra körningar. Därtill kommer att ledningarna förfular landska-
pet.

Svenska Kraftnäts kommentarer

Idag kabelförläggs många ledningar med lägre spänningar i distributionsnätet. Denna
lösning är emellertid inte tillämplig på stamnätets spänningsnivåer. En 40o kV AC-
ledning är överhuvudtaget inte möjlig att kablifiera på längre avstånd.

På korta avstånd kan ledningar i stamnätet rent tekniskt markförläggas. Av
driftsäkerhetsskäl är detta dock endast undantagsvis ett alternativ i praktiken. Det är
svårt och tidskrävande att lokalisera och avhjälpa fel på markkablar. Vid fel på kabeln
kan det ta från någon vecka till flera månader innan den är reparerad, vilket inte är
acceptabelt ur elförsörjnings- och driftsäkerhetssynpunkt. Långa reparationstider är
sällan acceptabelt i stamnätet, där väldigt många elabonnenter kan bli berörda om en
ledning tas ur drift. Markkabelförläggning av AC-ledningar i stamnätet kan därför bara
komma i fråga på korta sträckor, när inga andra alternativ är möjliga att genomföra.

Statens Skytteombud i Halland konstaterar att en förlängning av nätkoncessionen
för kraftledningarna inte kommer att påverka skyttesportsförbundets verksamhet, ej
heller kommer deras verksamhet att påverka en förlängning.

Fastighetsägaren till  anser att kraftledningen går alltför
nära fastigheten för att de ska känna sig trygga och yrkar ersättning med 600 000
kronor.

Svenska Kraftnäts kommentarer

Ersättning för intrång har erlagts enligt gällande normer i samband med att
ledningsrätt bildades för ledningen. Ingen ytterligare ersättning erbjuds.

Fastighetsägarna till  undrar om
ledningarna endast försörjer södra Sverige eller om det exporteras el via dessa
ledningar. Fastighetsägarna undrar vidare om det tas ut nätavgift för abonnenter för
dessa ledningar. Fastighetsägarna misstänker att Svenska Kraftnät gör vinst på
marken och anser att arrende eller procent av vinsten ska erläggas.

Svenska Kraftnäts kommentarer

Ledningar försörjer södra Sverige. De har ingen direkt förbindelse med utlandet men
är en del av stamnätet som i andra punkter har förbindelser till utlandet. Nätavgifter
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erläggs av de abonnenter som är anslutna till stamnätet (regionnät och vissa större
produktionsanläggningar). Ersättning för intrång har erlagts enligt gällande regler när
ledningen byggdes och någon ytterligare ersättning erbjuds inte.

Fastighetsägarna till  har genom brev och
samtal berättat om obehag från ledningarna i samband med arbete på åkrarna under
ledningarna. Fastighetsägarna har ställt frågor om magnetfältens påverkan på
människor och efterfrågat magnetfältsberäkningar för bostadshuset på

Svenska Kraftnäts kommentarer

Svenska Kraftnät har översänt magnetfältsberäkningar för , vilka pekar på att
magnetfälten uppgår till ca 0,7 µT. Svenska Kraftnät har översänt den information om
magnetfält som finns i den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen.

Fastighetsägaren till  har via brev berättat om att det finns
fyra dubbelstolpar på hans åkrar, vilka är i vägen för jordbruksdriften eftersom de
innebär extra körningar. Fastighetsägaren menar att skogsgatan tar alltför mycket av
den produktiva marken i anspråk till alldeles för låg ersättning och att kraftledningar,
oavsett storlek, ska markförläggas och följa övrig infrastruktur.

Svenska Kraftnäts kommentarer

Ersättning för intrång har erlagts enligt gällande normer i samband med att
ledningsrätt bildades för ledningen. Ingen ytterligare ersättning erbjuds. Se även
kommentaren till LRF ovan.

Fastighetsägaren till  anser att den omnämnda skruv-
ningen ska göras innan effektuttaget ökas. Nya mätningar ska göras efter skruvning för
att verifiera att man räknat rätt. Återkommande mätningar bör genomföras vart tredje
år samt vid varje effekthöjning. Fastighetsägaren påpekar att den körväg som används
till ledningen är i behov av upprustning och att det förekommit brister i kontakten
med de entreprenörer som utför arbeten längs ledningen.

Svenska Kraftnäts kommentarer

Behovet av rutiner för kontroll före och efter åtgärd med avseende på omskruvning
kommer att ses över. Svenska Kraftnät tar till sig fastighetsägarens ståndpunkt.
Synpunkterna på bristande underhåll har framförts till underhållsansvarig på Svenska
Kraftnät.
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Fastighetsägaren till  har vid samtal upplyst om att miljökonse-
kvensbeskrivningen innehåller felaktigheter. Ledningarna byggdes inte 1961 utan i
början av 1970-talet. Fastighetsägaren efterfrågar förnyad ersättning. Fastighets-
ägaren konstaterar vidare att kraftledningsgatan breddas. De yttre träden, som blivit
stormsäkra, tas ner. De nya yttre träden tål inte stormar lika bra. Svenska Kraftnät
uppmanas att hugga rejält från början för att slippa att utöka gatan i efterhand.

Svenska Kraftnäts kommentarer
Synpunkterna på underhållsröjningen har framförts till underhållsansvarig på Svenska
Kraftnät. Fastighetsägaren har upplysts om att någon ny ersättning inte erbjuds, efter-
som ersättning redan har erlagts enligt gällande normer vid ledningsrättens bildande.
MKB kompletteras med korrekt årtal.

Fastighetsägaren till  har vid telefonsamtal ställt frågor om
magnetfält. Upplever problem när åskan går, det verkar som om ledningen "håller
kvar" åskvädren.

Svenska Kraftnäts kommentarer

Svenska Kraftnät har översänt magnetfältsberäkningar för fastigheten, vilka pekar på
att magnetfälten uppgår till ca 0,45 µT. Svenska Kraftnät har översänt den information
om magnetfält som finns i den preliminära miljökonsekvensbeskrivningen.

Fastighetsägaren till . har vid telefonsamtal ställt
frågor om magnetfält. Det saknas uppgifter för fastigheten

Svenska Kraftnäts kommentarer

Bostaden på fastigheten  ligger mer än 150 meter från närmaste mittfas,
vilket är förklaringen till att inga beräkningar har gjorts för denna fastighet. Svenska
Kraftnät har översänt magnetfältsberäkningar för övriga fastigheter som ägs av samma
ägare, tillsammans med den information om magnetfält som finns i den preliminära
miljökonsekvensbeskrivningen.

Fastighetsägaren till  har vid telefonsamtal krävt förnyad ersättning
och menar att en ändring av ersättningssystemet borde komma till stånd.

Svenska Kraftnäts kommentarer

Fastighetsägaren har upplysts om att någon ny ersättning inte erbjuds, eftersom
ersättning redan har erlagts enligt gällande normer vid ledningsrättens bildande för
ledningen. Svenska Kraftnät följer gällande ersättningsregler och normer.
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Fastighetsägaren till  har vid telefonsamtal framfört att
underhållet av ledningarna är bristfälligt och att ledningarna inte bör få vara kvar.

Svenska Kraftnäts kommentarer

Frågan om kvaliteten på underhållsåtgärder har kommunicerats med ansvarig inom
Svenska Kraftnät. Energimarknadsinspektionen, och i vissa fall regeringen, beslutar
om ledningarna får förlängt tillstånd eller inte.

Rikspolisstyrelsen, TeliaSonera genom TeliaSonera, Banverket, Vägverket
och Fortum Distribution AB har inget att erinra med anledning av ärendet.

Naturvårdsverket, Statens Geologiska Undersökningar samt Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap har meddelat att de avstår från att yttra sig i
ärendet.

4 Ärendets beredning

Beslut om denna samrådsredogörelse har fattats av generaldirektören
 efter föredragning av . Vid ärendets slutliga

handläggning har även deltagit avdelningsdirektören , samt
enhetscheferna .

Affärsverket svenska kraftnät
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SVENSKA KRAFTNÄT
Enhet/handl .Verk,omr.

2010 -01- 19/15

Ärendenr
LÄNSS'I'YRELSE1Y Ad acta datum:

våsraA GÖTALANDS LÄN Namn
S amhällsbyggnadsenheten

Arkitekt

 @ o .ls t, s e

BESLUT
2010-01-18

Diarienummer
407-99614-2009

2  ö 9b.,2 98

Svenska Kraftnät
Att:
Box 1200
172 24 SUNDBYBERG

Beslut om ansökan avser förlängning av nätkoncession för be-
fintliga 400 kV kraftledningar (FL66, FL67, FL68, FL69) mellan
Ringhals och Horred /Strömma, anläggningsnummer 8000 BH,
Bl, CH, CN i Marks kommun Västra Götalands län kan antas
medföra betydande miljöpåverkan
Ansökan med underlag daterad 2009-11-05

Beslut
Länsstyrelsen beslutar att förlängning av nätkoncession för befintliga 400
kV kraftledningar (FL66, FL67, FL68, FL69) mellan Ringhals och Horred
/Strömma, anläggningsnummer 8000 BH, BI, CH, CN i Marks kommun inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 4§ miljöbalken och
14§ ellagen.
Skäl för Länsstyrelsens beslut
Beslutet fattas med stöd av de kriterier som anges i bilaga 2 i förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Länsstyrelsen förutsätter att
försiktighetsprincipen enligt miljöbalken tillämpas beträffande elektromag-
netiska fält. Länsstyrelsens ställningstagande baseras på en samlad bedöm-
ning av det underlag som skickats till Länsstyrelsen inför beslutet. Länssty-
relsen har hört tillsynsmyndigheten i den berörda kommunen, som delar
Länsstyrelsens uppfattning om att projektet inte kan antas medföra betydan-
de miljöpåverkan.
Upplysning
Alla som bedriver eller som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd är skyldiga att ta miljöhänsyn, så att ändamålet kan uppnås med
minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön (2
kap miljöbalken). Länsstyrelsen bedömer att sökanden i tillräcklig omfatt-
ning har genomfört ett s.k. tidigt samråd enligt 6 kap 4§ miljöbalken. Detta
beslut får enligt miljöbalken inte överklagas. Länsstyrelsen tackar för myck-
et bra underlagsmaterial. Speciellt bra kartmaterial.

detta ärende har länsarkitekt  beslutat efter f: edragning
1

Kopia. till:
Länsstyrelsen/
Samhällsbyggnadsenheten enligt expeditionslista
Marks kommun

everksamhet\40_samhplan\407_fastbildrael-koncessioner\sjuhärad\mark\407-99614-2009_bmp_förnyelse_400 kv lednIng_866,66,67, och f168_me1lan ringhals
och horred-strömma 8000bh,b1,ch och cn.doc

Sida
1(1)

Postadress: Besöksadress:
403 40 GÖTEBORG Ekelundsgatan 1

Telefon/Fax:
031-60 50 00 (växel)
031-60 52 09 (fax)

Webbadress: E-post:
www.o.istse samby @ o.lst.se
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LÄNSSTYRELSEN
SVENSMIWATIMÄT
ynhet/handl Verk.omr.

2010 -05- 1 13
07ki2r
Ad acta datum:

Ärendenr
Namn

-Delge✓,

BESLUT

2010-05-11

Svenska Kraftnät
Nätteknik

Box 1200
172 24 SUNDBYBERG

1 (2)

407-23983-09

Förlängning av nätkoncession för befintliga 400 kV kraftledningar (FL66, FL67,
FL68 och FL69) mellan Ringhals och Horred/Strömma Varberg och Kungsbacka
kommun, nu fråga om beslut om betydande miljöpåverkan 

Beslut
Länsstyrelsen beslutar med stöd av 6 kap 5 § miljöbalken (MB) att den sökta åtgärden
inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Detta beslut får inte överklagas.

Ärendet
Svenska Kraftnät AB har i samband med ansökan om förlängning av nätkoncession, hos
Länsstyrelsen begärt ett beslut om den planerade åtgärden kan antas medföra betydande
milj öpåverkan.

Förlängning av nätkoncession söks för 400 kV-ledningarna Ringhals-Horred (FL66 och
FL67) och 400 kV-ledningarna Ringhals-Strömma (FL68 och FL69). Ledningarna togs
i drift1961 och utgör länken för distrubition av elkraft från Ringhalsverket till övriga
stamnätet. En ledningskoncession gäller normalt 40 år. Koncessionen för ledningarna
Ringhals-Horred löper fram till 2012 och Ringhals-Strömma fram till 2016. Till sam-
rådshandlingarna har bifogats ett utkast av kommande milj ökonsekvensbeskrivning. I
denna redovisas påverkan på de intressen som berörs av ledningssträckorna.

Bolaget avser inte att genomföra någon förändring av ledningens sträckning. På några
sträckor avser dock bolaget att förändra linornas innebördes placering för att på så sätt
reducera magnetfältet från ledningen.

Vad gäller de formella reglerna om samråd, som skall genomföras innan beslut enligt 6
kap 5 § MB fattas har följande anförts. Samråd om förlängning av giltighetstiden för
kraftledningen har hållits med berörda fastighetsägare, kommuner, länsstyrelser och öv-
riga sektorsintressen .

Länsstyrelsens utredning och bedömning
Av samrådshandlingarna framgår inte att några nya åtgärder planeras inom ledningsom-
rådet. Några tidigare orörda natur- eller kulturvärden bör därför inte komma att påver-
Postadress
301 86 HALMSTAD

Kontakta i detta ärende:

Besöksadress
Slottsgatan 2

E-post
hatland a lansstyrelsen.se

 cr lansstyrelsen.se

Telefon
035 - 13 20 00



LÄNSSTYRELSEN 2 (2)

2010-05-11 407-23983-09

kas av en förlängd nätkoncession. Dock utgör ledningarna ett mycket dominerande in-
slag i landskapsbilden. Ledningsgatorna måste underhållas och hållas trädsäkra vilket
medför återkommande röjningar i de skogsmarker som berörs. Ledningar alstrar även
starka elektromagnetiska fält som kan utgöra hälsorisk för dem som exponeras för des-
sa. Kommande koncession kommer att gälla för 40 år framåt i tiden.

Länsstyrelsen bedömer, med hänsyn till vad som anförts vad gäller frågan om samråd
samt med anledning av verksamhetens art, att miljöbalkens krav på samråd kan anses
vara uppfyllt. Varbergs kommun har under samrådet begärt att Svenska Kraftnät redovi-
sar vilka tekniska åtgärder som krävs och var de ska sättas in för att berörda fastigheter
ska få en exponeringsnivå under 0,4 µT.

De kriterier som skall utgöra grund för bedömningen om projektet kan antas medföra
betydande miljöpåverkan anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonse-
kvensbeskrivningar. Med hänvisning till att koncessionerna avser befintliga kablar och
att inga nya fysiska åtgärder kommer att utföras bedömer Länsstyrelsen att den sökta
verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan i den del som berör
Hallands län.

Milj ökonsekvensbeskrivningen (MKB) skall belysa ledningens effekter på människors
hälsa och miljö samt vilka försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas vid underhålls-
åtgärder i känsliga miljöer. MKB:n ska kompletteras med redovisning av hur magnet-
fältsproblematiken avses lösas. Även det nationella miljömålet säker strålmiljö skall be-
aktas i MKB:n. Underhållsåtgärder skall anpassas till landskapsbilden, natur- och kul-
turmiljöerna. Framtida trädsäkring och större underhållsåtgärder skall alltid föregås av
samråd med Länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § MB.

I detta ärende har även riskhandläggare , antikvarie ,
samt länsjurist  deltagit.

Kopia
Energimarknadsinspektionen, Box 155, 631 03 Eskilstuna
Länsstyrelsen Västra Götaland
Kungsbacka kommun
Varbergs kommun
Milj övårdsenheten




