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enligt Miljöbalken hänvisar 
Riksantikvarieämbetet till länsstyrelsen 
som företrädare för de statliga 
kulturmiljöintressena. 

Statens geotekniska 

institut, SGI 

Beträffande samråd i rubricerat ärende. 
SGI avstår från kommentarer i detta 
skede. 

- 

Svenska Kraftnät, SVK Svenska kraftnät har tagit del av 
handlingarna för rubricerat ärende och har 
följande krav vid korsning med stamnätets 
luftledningar. Om den tillkommande 
ledningen innebär ökade kostnader för 
Svenska kraftnät kommer dessa att 
belastas innehavaren av den nytillkomna 
ledningen. 

Generellt har Svenska kraftnät följande 
krav vid korsning av friledning invid vår 
ledning: [se samtliga punkter i fullständigt 
yttrande i bilaga 9] 

 Korsningar med Svenska kraftnäts 
kraftledning ska ske under 
Svenska kraftnäts ledning och på 
sådant sätt att inga åtgärder 
behöver utföras på Svenska 
kraftnäts ledning. 

 De korsande ledningarna ska i 
möjligaste mån ha en vinkelrät 
infallsvinkel mot varandra. 

 Korsande ledningar ska i största 
möjliga utsträckning utformas så 
att det går att arbeta på den ena 
ledningen då den andra fortfarande 
är i drift. 

 Inga grävarbeten får utföras inom 
20 meter från Svenska kraftnäts 
stolpar eller stag. 

 Om den nya ledningen också 
medför förändringar av 
distributionsnätet, i form av nya 
anslutningar eller jordtag, inom 200 
meter ifrån Svenska kraftnäts 
ledning måste särskilda 
säkerhetsåtgärder och mätningar 

- 
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6 SAMRÅDSHANDLING 
För komplett samrådshandling inklusive tillhörande kartor, se bilaga 11-12. 



 
 
 

 
 

 

 
  [Berörd kommun, Länsstyrelse, myndighet] 

 
 

Datum: 2017-09--25 Kontaktperson:   Telefon:  
E-post:     

 
Inbjudan till skriftligt samråd  
 
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av 
nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning, mellan Dömestad och Vikingstad i Linköpings 
kommun, Östergötlands län. 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 
befintlig 130 kV luftledning mellan Dömestad och Vikingstad i Linköpings kommun, Östergötlands 
län. Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande med diarienummer 2012-
102651 skall ärendet kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför 
upprättande av en MKB skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomföras.  

Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till 
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i 
regionen. 
 
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd 
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda. Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en 
bred samrådskrets (allmänhet, övriga statliga myndigheter och andra intressenter).  På uppdrag av 
Vattenfall genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat 
detta brev finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om 
lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls 
hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad 
 
 

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: 

 

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 oktober 2017 till: 

WSP Sverige AB     
Box 574 
201 25 Malmö   eller på e-mail till:  
 

Med vänlig hälsning 

 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

 

Bilagor:  Översiktskarta och samrådshandling 

Vattenfall Eldistribution AB 
eldistribution@vattenfall.com  
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 



SAMRÅDSPARTER 

Myndigheter, övriga myndigheter, organisationer, företag och föreningar med vilka skriftlig samråd 

genomfört. 

 

 Myndighet 

Länsstyrelsen 

Kommun 

 
Övriga myndigheter/ 
länkanvändare 

Elsäkerhetsverket 

Energimyndigheten 

Försvarsmakten 

Jordbruksverket 

Luftfartsverket 
Lantbrukarnas riksförbund (LRF) central 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSR) 

Naturvårdsverket 

Post- och telestyrelsen (PTS) 

Riksantivarieämbetet 

Skogsstyrelsen 
Statens geotekniska insitut (SGI) 

Svenska kraftnät 

Eon 

Tele 2 
TeliaSonera Skanova AB, elskyddsärenden 

TeliaSonera Skanova AB 

Bredbandsbolaget 

Tre 

Telenor 

Glocalnet 

Trafikverket 

Naturskyddsföreningen 

 
Lokala föreningar/org/ 
verksamhetsutövare 

Friluftsfrämjandet i Linköping 
IFK Linköping (orienteringsklubb) 
Naturskyddsföreningen Linköping 

Rappestad ridklubb 

Vikingstad Scoutkår 



 
 
 

 
 

 

 
  Till berörda markägare 

 
 

Datum: 2017-09-15 Kontaktperson:   Telefon:  
E-post:     

 
Inbjudan till skriftligt samråd  
 
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av 
nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning, mellan Dömestad och Vikingstad i Linköpings 
kommun, Östergötlands län. 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 
befintlig 130 kV luftledning mellan Fossum och Tanumshede i Tanums kommun, Västra Götalands 
län. Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande med diarienummer 2012-
102651 skall ärendet kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför 
upprättande av en MKB skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomföras.  

Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till 
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande i regionen. 
 
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd 
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda. Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en 
bred samrådskrets (allmänhet, övriga statliga myndigheter och andra intressenter).  På uppdrag av 
Vattenfall genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat 
detta brev finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om 
lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls 
hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad 
 
Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra 
nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.  
 

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: 

 

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 oktober 2017 till: 

WSP Sverige AB     
Box 574 
201 25 Malmö    eller på e-mail till:  
 

Med vänlig hälsning 

 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

 

Bilagor:  Översiktskarta 

Vattenfall Eldistribution AB 
eldistribution@vattenfall.com  
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 



 
 
 

 
 

 

 
  [Berörd verksamhetsutövare, organisation, 

förening] 
 
 Datum: 2017-09--21 Kontaktperson:   Telefon:  

E-post:     

 
Inbjudan till skriftligt samråd  
 
Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken med anledning av ansökan om förlängning av 
nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning, mellan Dömestad och Vikingstad i Linköpings 
kommun, Östergötlands län. 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) har ansökt om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 
befintlig 130 kV luftledning mellan Dömestad och Vikingstad i Linköpings kommun, Östergötlands 
län. Enligt Energimarknadsinspektionens kompletteringsföreläggande med diarienummer 2012-
102651 skall ärendet kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Inför 
upprättande av en MKB skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomföras.  

Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el inom ett stort område till 
underliggande nät. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i 
regionen. 
 
För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd 
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda. Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en 
bred samrådskrets (allmänhet, övriga statliga myndigheter och andra intressenter).  På uppdrag av 
Vattenfall genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt upprättar 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Vi vill med detta brev inbjuda er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat 
detta brev finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om 
lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls 
hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad 
 
 

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: 

 

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 oktober 2017 till: 

WSP Sverige AB     
Box 574 
201 25 Malmö   eller på e-mail till:  
 

Med vänlig hälsning 

 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

 

Bilagor:  Översiktskarta och samrådshandling 

Vattenfall Eldistribution AB 
eldistribution@vattenfall.com  
Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 
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Från:
Skickat: den 12 oktober 2017 15:41
Till:
Ämne: Synpunkter ang skriftligt samråd: Ansökan om förlängning av nätkoncession för 

befintlig 130 kV luftledning, mellan Dömestad och *Vikingstad i Linköpings 
kommun, Östergötlands län

Hej Maria
Bygg- och miljönämnden, Linköpings kommun lämnar följande synpunkter:
Eventuella föroreningar kring stolparna behöver kollas upp. Det kan ju vara så att stolparna har grundmålats med
tex blymönja och om blästring av stolparna har skett vid ommålning kan föroreningar finnas kring stolparna.
Provtagning av mark kring stolparna samt bedömning av spridningsrisk av föroreningar till omgivningen, vattendrag
bör genomföras.
Samråd har skett med översiktsplaneavdelningen som ur ett ÖP-perspektiv bedömer att befintlig luftledning inte
skulle orsaka någon framtida problematik. Den ligger heller inte inom något föreslaget utbyggnadsområde för
Vikingstad.
Samråd har även skett med kommunekolog som gör bedömningen att de utpekade områdena i
Naturvårdsprogrammet 2014 samt ängs- och betesmarkinventeringen som berörs av den befintliga ledningen ej
utsätts för någon stor påverkan i dag. Vid kommande större underhållsarbeten utmed ledningen inom dessa
områden bör samråd ske med kommunekologerna i Linköpings kommun.
Vårt dnr: MK2017-3970

 
Vänliga hälsningar 
 

 
miljöskyddsinspektör 
 
Linköpings kommun 
Miljö och  Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Miljökontoret 
581 81 LINKÖPING 
Besöksadress: Drottninggatan 45 
Telefon:  
E-post  
Fax: 013-20 57 15 
www.linkoping.se 
Linköping - där idéer blir verklighet 



 

 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2017-10-17 FM2017-18382:3 

         

Sida 1 (2) 

         

  
      

 

           

 

 

(JNI)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 

107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 

www.forsvarsmakten.se 

 

         

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

WSP Sverige AB, 

 

2017-09-25          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

                   

Yttrande avseenden samråd enligt 6 kap 4 § med anledning 

av ansökan om förlängning av nätkoncession för befintlig 

130 kV luftledning, mellan Dömestad och Vikingstad, 

Linköpings kommun, Östergötlands län 
         

          

         

Försvarsmakten har inget att erinra avseende rubricerat ärende. 

 

Detta yttrande gäller dock bara den sträckning och höjd som framgår av 

inkommen remiss. Flyttas sträckningen alternativt om höjden ändras, måste 

Försvarsmakten få in en ny remiss. 

 

Flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till LFV. För mer 

information, kontakta flyginfose@lfv.se.  

 

För frågor rörande ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

 

 

Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens Infrastrukturavdelning 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 



 

 

Yttrande          
Datum Beteckning  

2017-10-17 FM2017-18382:3 

         

Sida 2 (2) 

         
 

        
 

          

 

 

Sändlista 

WSP Sverige AB 

genom    

 

För kännedom 

FMV AL Led Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 

LFV   lfvcentralregistratur@lfv.se 

LFV Flyginfo SE  fm.flyghinder@lfv.se 

HKV PROD FLYG 

 

 

 





 

2017-09-23 WSP Sverige AB 

Box 574 

201 25 Malmö 

 

 

LFV:s yttrande angående förlängning av nätkoncession för befintlig 130 kV 

luftledning mellan Dömestad och Vikingstad, Linköpings kommun. 

 

Härmed överlämnas LFV/ANS yttrande över i rubriken nämnda remiss. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

 

för   
Operativa System 

 
  

Dokumentnummer 
D-2017-107220 
 
Ärendenummer 
Ä-2017-006513 
 
Ert datum 
22017-09-25 
 
Er beteckning 
 
 
Handläggare 

 
 
 



 

2017-09-23 

 

 
Remissvar:  
 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot förnyad koncession 
för ledningen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar 

(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk 

Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 

aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  
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Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se
Skickat: den 25 september 2017 11:15
Till:
Ämne: NV-06438-17: Inbjudan till skriftligt samråd för nätkoncession i Linköpings 

kommun

Naturvårdsverket avstår att yttra sig i rubricerat ärende.

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem.
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne.

Hälsningar

NATURVÅRDSVERKET

BESÖK: Valhallavägen 195, Stockholm
POST: 106 48 Stockholm
TELEFON: 010-698 10 00
INTERNET: www.naturvardsverket.se
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet
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Från:
Skickat: den 3 oktober 2017 14:58
Till:
Kopia: 'ostergotland@lansstyrelsen.se'
Ämne: Inbjudan till samråd om förlängning av nätkoncession för 130kV luftledning 

mellan Dömestad och Vikingstad i Linköpings kommun

Riksantikvarieämbetets dnr: 1.1.4 - 3714-2017 
Datum: 2017-10-03 
Kopia till länsstyrelsen Östergötland 
  
Riksantikvarieämbetet har mottagit inbjudan till samråd i rubricerat ärende. För samråd inför en tillståndsansökan 
enligt Miljöbalken hänvisar Riksantikvarieämbetet till länsstyrelsen som företrädare för de statliga 
kulturmiljöintressena 
  
Med vänlig hälsning 
  

 

 
 

Enheten för kulturmiljöintegrering 
  
Riksantikvarieämbetet  
Kulturmiljöavdelningen 
Box 5405 
114 84 Stockholm 
  
Besöksadress: Storgatan 41, Stockholm 
  
Telefon: +46 (0)8 5191 81 74 
E-post  
www.raa.se 
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Från:
Skickat: den 18 oktober 2017 16:02
Till:
Kopia:
Ämne: Samråd för  förlängning av nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning, mellan 

Dömestad och Vikingstad i Linköpings kommun

Ert ärende Vattenfall, Dömestad - Vikingstad
Vårt diarienummer 5.3.2-1709-0605

Hej,
Beträffande samråd i rubricerat ärende. SGI avstår från kommentarer i detta skede.

Med vänliga hälsningar

Planenheten

(Geotekniker)
Statens geotekniska institut
Avd Effektivare markbyggande

Olaus Magnus väg 35
581 93 LINKÖPING
Telefon:
Mobil:

SGI - På säker grund för hållbar utveckling

www.swedgeo.se | Twitter| Linkedin
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Från: EELSV Detaljplaner kommuner <elnat.planer@eon.se>
Skickat: den 23 oktober 2017 14:16
Till:
Ämne: Dömestad - Vikingstad, 130 kV luftledning

Hej

Eftersom det står olika datum i mailet och på hemsidan så vet jag inte om det fortfarande går att lämna synpunkter.
Denna inkom till oss idag och vi kan se att området ligger utanför vårt koncessionsområde och vi har därmed inget
att erinra.

Med önskan om en fortsatt trevlig dag,

Med vänliga hälsningar/With kind regards,  
 

Tillstånd och Rättigheter,  
Marktillträde och Planfrågor 

E.ON Energidistribution AB
Box 1422
701 14 Örebro
www.eon.se

 

 

Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om nätkoncession för 
linje (tillstånd) för befintlig 130 kV luftledning Dömestad - 
Vikingstad, i Linköpings kommun, Östergötlands län. 
  
Inför ansökan om tillstånd genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § 
med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som kan antas bli 
särskilt berörda. 
  
Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en bred 
samrådskrets (allmänhet, övriga statliga myndigheter och andra 
intressenter). 
  
Vi vill härmed bjuda in er till skriftligt samråd. Bifogat finns den 
upprättade samrådshandlingen samt en översiktskarta över berörd 
ledningssträckning. På grund av storleken på filerna kommer samtliga 
kartor som bilagor finnas att ladda ner på 
http://www.vattenfalleldistribution.se/samrad från den 25 september. 
Önskar ni bilagorna innan dess, vänligen hör av er till mig så mailar 
jag dem. 
  
Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 8 november 2017 till: 
WSP 
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Från:
Skickat: den 21 september 2017 17:02
Till:
Kopia:
Ämne: Re: Inbjudan till skriftligt samråd för nätkoncession i Linköpings kommun - IFK 

Linköping Orienteringsklubb

Hej  
 
Gäller samrådet ledningen mellan Vikingstad och Dömestad? Där har vi inga aktiviteter i vår organisation. 
För oss är det intressant om det berör Malmslätt, Vidingsjö, Eklandskapet, Ryd-Valla eller linkande 
områden kring Linköping. 
 
Om det enbart handlar om området mellan Vikingstad och Dömestad så behöver vi inte medverka. 
 
Med vänliga hälsningar, 

 
ordf IFK Linköpings Orienteringssällskap 
 
 
 
 
 

21 sep 2017 kl. 16:36 skrev  
 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig
130 kV luftledning Dömestad - Vikingstad, i Linköpings kommun, Östergötlands län.

Inför ansökan om tillstånd genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 § med berörd länsstyrelse,
kommunen och enskilda som kan antas bli särskilt berörda.

Vattenfall har valt att i ett tidigt skede även samråda med en bred samrådskrets (allmänhet, övriga
statliga myndigheter och andra intressenter).

Vi vill härmed bjuda in er till skriftligt samråd. Bifogat finns den upprättade samrådshandlingen samt
en översiktskarta över berörd ledningssträckning. På grund av storleken på filerna kommer samtliga
kartor som bilagor finnas att ladda ner på http://www.vattenfalleldistribution.se/samrad från den
25 september. Önskar ni bilagorna innan dess, vänligen hör av er till mig så mailar jag dem.

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 oktober 2017 till:
WSP
Att.
Box 574
201 25 Malmö

Med vänlig hälsning
 

Miljökonsult
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Vattenfall) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje 
(tillstånd) för befintlig 130 kV luftledning mellan Dömestad och Vikingstad i Linköpings kommun, 
Östergötlands län. Inom ramen för en tillståndsansökan skall ett samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken 
genomföras. Detta dokument utgör underlag för samråd. I bilaga 1 redovisas samtliga kartor som 
finns i detta dokument i större storlek.  

1.1 Bakgrund 
Vattenfall har 2012 ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 9 km lång befintlig 130 kV 
luftledning mellan Dömestad och Vikingstad. Beslut om befintlig nätkoncession erhölls 1991 och 
luftledningen uppfördes 1992. Den 24 mars 2017 begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att 
ansökan skulle kompletteras enligt diarienummer 2012-102651. Med anledning av Eis 
kompletteringsbegäran har Vattenfall beslutat att ta fram en ny ansökan om förlängd nätkoncession 
för linje för aktuell sträckning som visas i kartan i Figur 1. 

 

Figur 1. Översiktskarta som visar befintlig sträckning Dömestad - Vikingstad. 
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1.2 Syfte och behov 
Ledningen är en viktig del i Vattenfalls regionnät som överför el inom ett stort område till 
underliggande nät och möjliggör reservmatning genom att koppla samman ledningsnäten i 
regionen. Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och 
landsbygden i regionen. 

1.3 Vattenfall Eldistribution  
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder.  Allt 
från mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar 
in på Vattenfall Eldistributions elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att 
ständigt förbättra pålitligheten och effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara 
och tillförlitliga energilösningar. Företaget bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 
certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660 anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. 
Utöver detta upphandlas underhålls- och byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet 
omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 130 kV, indelat i lokalnät och regionnät. Den sammanlagda 
ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarande ca 4 varv runt jorden. Företaget omsätter 
ca 9,3 miljarder och investerar årligen ca 3 miljarder i verksamheten. 
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN  
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (SFS 
1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om 
nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills 
vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.  

En ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (nedan kallat MKB) som 
beskriver den påverkan och konsekvens som ledningen kan medföra för människors hälsa, miljön 
och hushållningen med naturresurser. Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen 
(nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden 
beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar 
mark- och miljödomstolen frågan. Nätkoncession för linje gäller enbart ledningar och inte 
transformatorstationer.  

2.1 Samråd 
Innan en MKB kan upprättas ställer 6 kap 4 § miljöbalken (SFS 1998:808) krav på att den som vill 
etablera en kraftledning skall samråda med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt 
berörda. I de fall verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan skall samråd även hållas 
med övriga statliga myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Syftet 
med samråden är att samtliga berörda ska ges möjlighet att utbyta information gällande projektet. 
Den kunskap som insamlas under samrådsprocessen ligger till grund för projektets fortsatta 
utveckling och innehållet i MKB: n. 

2.2 Annan lagstiftning 
Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det rör sig om 
en befintlig ledning har Vattenfall markupplåtelseavtal med samtliga markägare utmed sträckningen. 
Avtalet reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. 
Markupplåtelseavtalen har även utgjort underlag för innehållet i den ledningsrätt som Vattenfall har i 
ledningens sträckning  

För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att 
ersättning för intrånget erhålls genom ett engångsbelopp.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken 
kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan 
lagstiftning, som t ex anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från 
skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i 
kulturmiljölagen beaktas.  
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3 ALTERNATIVUTREDNING 
Inom ramen för en ansökan om nätkoncession skall alternativa lokaliseringar och utformningar 
utredas. 

Alternativa sträckningar bedöms i detta fall inte vara aktuella att utreda då det rör sig om en befintlig 
ledning mellan Dömestad och Vikingstad. En flytt av ledningen skulle ta ny mark i anspråk vilket i 
detta fall inte bedöms som miljömässigt motiverat. Befintlig ledning har funnits på platsen under mer 
än 25 år och omgivande natur- och kulturmiljöintressen har därmed anpassats till ledningen under 
denna tid. Till följd av detta bedöms inte heller en alternativ utformning vara aktuell att utreda. 

3.1 Befintlig sträckning 
Beskrivning av luftledningen från Dömestad i norr till Vikingstad i söder.  

Östgötaslätten sträcker sig i en triangel mellan Motala, Linköping och Ödeshög och är som bredast 
3 mil.  Luftledningen ligger i ett flackt jordbrukslandskap som avbryts på några ställen av mindre 
skogspartier som t.ex Vargskogen strax norr om E4. Infrastruktur som E4, järnvägen Åby - Mjölby 
samt gamla E4:an, numera väg 636 bryter genom landskapet. Genom landskapet vid E4 finns även 
vattendragen Lillån och Kapellån som utgör riksintresse för naturvården.  

3.2 Nollalternativ 
Ett nollalternativ har som syfte att beskriva den påverkan som bedöms uppstå om den planerade 
åtgärden inte kommer till stånd. Nollalternativet innebär således att den aktuella ledningssträckan 
skulle tas ur drift, vilket skulle medföra ökad sårbarhet i elnätet i regionen genom att möjligheterna 
till reservmatning minskar kraftigt. Vid eventuell nedmontering av den aktuella luftlednings-
sträckningen skulle den visuella påverkan från berörd luftledning i området att upphöra. Det 
magnetfält som luftledningen ger upphov till skulle även upphöra.    
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4 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

4.1 Luftledning 

4.1.1 Utformning av luftledning 
Luftledningen Dömestad – Vikingstad löper i en 34 meter bred ledningsgata. Luftledningen är 
uppsatt på 20-30 meter höga stålstolpar. Stolparna står med 200-300 meters mellanrum beroende 
på topologin i landskapet. Luftledningen har 3 faslinor och topplina som är monterade enligt figur 2.  

 

Figur 2. Detaljbild på stolpar och linor över luftledningen Dömestad-Vikingstad.  

4.1.2 Markbehov 
Den yta som en luftledning tar i anspråk är bl.a. beroende av den terräng och de markområden som 
ledningen passerar. I åkermark och öppen mark utgörs markbehovet enbart av den yta som 
ledningsstolparna och eventuella stag tar i anspråk. I skogsmark krävs att en luftledning uppförs i en 
s.k. trädsäker ledningsgata som är fri från högväxande träd- och buskvegetation. Ledningsgatan 
utgörs av en skogsgata samt sidoområden. Kring aktuell luftledning krävs att skogsgatan har en 
bredd av ca 30-45 m för att säkerställa att ledningarna inte riskerar att komma i kontakt med 
vegetationen längs sträckningen. På så vis tillförsäkras att inga nedfallande träd kommer att orsaka 
elavbrott på ledningarna. Det krävs även att vissa höga träd, så kallade kantträd, utanför 
skogsgatan i sidoområdena behöver avverkas för att inte riskera att dessa faller ner på ledningarna 
och orsakar elavbrott. Figur 3 visar en schematisk bild av en skogsgata. 
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Figur 3. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde.  

4.1.3 Underhåll  
En luftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en 
besiktning kontrolleras linor, stolpar, stag och jordtag. Ibland görs besiktningen från helikopter och 
vid andra tillfällen från marken. När det behövs kan delar av ledning rustas upp för att bibehålla en 
tillfredsställande säkerhet. I skogsmark behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit 
sig för höga avverkas eller toppas. Det skogliga underhållet genomförs vanligtvis med åtta års 
mellanrum men är beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzonen. 
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5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MILJÖPÅVERKAN  
Med hjälp av kartor har studier genomförts för att identifiera intressen i form av naturmiljö, 
kulturmiljö, friluftsliv, förorenad mark och miljöfarlig verksamhet. Intressen har studerats inom 100 
meter på vardera sidan om befintlig luftledning. Intresseområdena har inhämtats digitalt från bl.a. 
Naturvårdsverket, Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. Information om 
bebyggelse och infrastruktur har hämtats från fastighetskartan samt från Linköpings kommuns 
hemsida. 

I detta skede är det svårt att göra en detaljerad bedömning av miljöpåverkan, därför kommer 
miljöpåverkan och dess konsekvenser att utredas vidare i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
som kommer tas fram som en del av koncessionsansökan. 

5.1 Samhällsnytta 
Befintlig luftledning medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. 
Ledningen möjliggör reservmatning genom att koppla samman ledningsnäten i regionen vilket gör 
att regionnätet klarar en ökad belastning. Som tidigare nämnt är ledningen en viktig del i Vattenfalls 
regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. Ledningen är därför av stor 
betydelse för en fungerande elförsörjning till flera större orter och landsbygden i regionen. 

5.2 Markanvändning och planer 
Översiktsplan för Vikingstad som antogs 2014 berör delen kring transformatorstationen söder om 
väg 636. Området norr om väg 636 är utbyggnadsområde för verksamheter med 
omgivningspåverkan enligt översiktsplanen, och ingår även i detaljplan P60, Norra Valkebo för 
industriändamål. Linköpings kommun har också tagit fram en översiktsplan för landsbygden och 
småorterna som gäller för övrig sträckning av luftledningen.  

5.2.1 Riksintresse för Infrastruktur 
Väg E4 är av riksintresse och passerar luftledningen söder om Sålla. Vägen ingår i det av EU 
utpekade Trans-European Transport Network, TEN-T och har särskild internationell betydelse.  

Befintlig luftledning passeras i höjd med Rundelen väster om Vikingstad av järnvägssträckningen 
Åby- Norrköping- Linköping- Mjölby som trafikeras av pendeltåg.  Utredningskorridoren för en 
framtida höghastighetsjärnväg mellan Linköping och Borås, Götalandsbanan, sträcker sig som ett 
brett bälte genom landskapet vilket berör den befintliga luftledningen från strax söder om 
Vargskogen och söderut till transformatorstationen. 

5.3 Naturmiljö 
Vattendraget Lillån (Kapellån-Spellinge SE647066-147465) korsar luftledningen strax söder om E4 
vid Sålla. Lillån har måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Vattendraget utgör en 
potentiell limnisk nyckelbiotop. 

Kapellån (Lillån s om Vikingstad, SE647237-147849) söder om väg 636 utgör riksintresse för 
naturvården enligt 6 kap 4 § miljöbalken. Vattendraget är utpekat som riksintresse för naturvård på 
grund av det har ett välutbildat meanderlopp med sötvattensstrandängar runtomkring vilket utgör en 
värdefull och skyddsvärd miljö. Kapellån är medtagen i kommunens naturvårdsprogram. Kapellån 
har en måttlig ekologisk status och ej god kemisk status enligt VISS.  I ån finns bland annat 
fiskarterna stensimpa, benlöja samt färna och nissöga (LC/NE).  

Generellt strandskydd gäller inom 100 meter från vattendrag. Det innebär att;  
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 nya byggnader inte får uppföras eller ändras så att de kan användas för andra ändamål 
 gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer 
 utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte 
 utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv 

Naturvärdena nedan är upptagna i Naturvårdsprogram 2014 samt ängs- och 
betesmarksinventeringen.   

Sett norrifrån Dömestad ligger Spärringetorp i en betesmark där det finns 3 ekar. Vid 
Bränngårdsgärdena växer två ekar. Det finns en hagmark som omfattar ca 5,5 ha vid övre 
mellangården i anslutning till väg 1026. Hagens naturvärden består främst i en artrik hagmarksflora. 
Söder om E4 ligger en beteshage omfattande ca 17,5 ha med naturvärdesklass 4. Inom hagen 
växer t.ex darrgräs, rödklint och ängssvädd. Här finns även de rödlistade arterna Skuggblåslav (RR) 
och Vit kattost (VU).  En talldunge finns i nordöst mot E4. Tre småvatten finns i hagen.  

Invid Sålla kvarn finns det en strandäng omfattande 5 ha i anslutning till Lillån. Åns meandrande 
lopp skapar förutsättningar för sötvattensstrandängen som är hem för ett rikt insektsliv. Vid Ölstorp 
finns en svagt kuperad öppen hagmark. Floran är av hedartad karaktär och bland annat växer den 
rödlistade ormbunken Låsbräken (NT) och Ängsskära (NT) här.  Trädskiktet har några solitära tallar 
och medelålders ekar. 

 En trädalagd åker om ca 9 ha finns ca 300 meter sydost längs ledningen, och ytterligare en tidigare 
äng/hage ligger strax norr om järnvägen. Denna har förlorat sina värden då marken i norra delen 
planterats med skog och den södra är ohävdad sedan flera år.  

Tabell 1. Skyddade naturmiljöer i kraftledningens närhet.   

Typ av 
intresse 

Namn Beskrivning Avstånd till 
kraftledning 

Ekar Spärringetorp Tre ekträd finns inom området 0 meter 
Ekar Bränngårdsgärdena Två ekträd finns inom området 90 meter 
Hagmark Hagmark vid övre 

mellangården 
Artrik hagmarksflora, klass 4 0 meter 

Hagmark Hagmark och allé NO Sålla Välbetad hagmark, klass 4 0 meter 
Lillån Kapellån-Spellinge 

SE647066-147465 
Å, vattendrag 0 meter 

Strandäng Strandäng vid Sålla Kvarn Öppen sötvattensstrandäng, 
klass 3 

0 meter 

Hagmark Hagmark o Olstorp Kuperad öppen hagmark, klass 
2 

0 meter 

Kapellån Lillån s om Vikingstad, 
SE647237-147849 

Riksintresse, meandrande å 0 meter 

5.3.1 Fåglar 
Enligt Artportalen har det i Vargskogen bland annat observerats fågelarterna; Duvhök, 
Ängspiplärka, Gröngöling, Buskskvätta och Nötkråka (alla NT) observerats. Vid Sålla kvarn har 
arterna Havsörn, Blå Kärrhök, Fjällvråk, Buskskvätta (alla NT), samt Tornseglare, Hussvala och 
Sävsparv (VU) observerats.  
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Figur 4. Illustrationen visar naturintressen inom 100 meter från luftledningen. 

5.3.2 Skyddsvärda arter 
Enligt Artportalen har det vid Rundelen Eriksberg nära Vikingstad observerats nära hotade arter 
(NT) som Färgginst, Jordtistel och Ängsskära. Invid cykelbanan vid Rundelen finns en naverlönn 
(NT). Intill Kapellån växer pilblad (NT) och vid transformatorstationen har även backtimjan (NT) och 
Stortimjan (VU) observerats.  

5.4 Kulturmiljö 

5.4.1 Fornminne 
En sammanställning av fornlämningar och kulturlämningar inom 100 meter från kraftledningen 
redovisas i tabell 2.  

Sett från Dömestad, ungefär en km längs ledningen finns en övertorvad stensättning (Västerlösa 
23:1). Rakt under ledningen ligger ett område på ca 100 x 30 meter som inrymmer fem 
odlingsrösen.  Intill väg 1026 vid Perstorp finns en lämning från en husgrund av ett torp. I närheten 
finns också en fyndplats för flintyxa.   Nordost om ledningen i kanten av Vargskogen finns lämningar 
av en husgrund, ladugårdsgrund och en stenkällare. Platsen är beväxt med syrenbuskar och 
fruktträd. Ungefär 150 meter nordost om järnvägen ligger en rund skärvstenshög ca 6 meter i 
diameter som är övertorvad. Intill Brestorp finns ett hägnadssystem i form av en stensättning och en 
stensträng som sammanlagt är ungefär 360 meter. Mellan väg 636 och Kapellån finns uppgifter om 
en torplämning.  
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Tabell 2. Fornlämningar inom 100 meter från kraftledningen. 

Objektnr (enligt 
RAÄ) 

Antikvarisk 
bedömning  
(ÖKL eller F) 

Beskrivning Avstånd till 
kraftledning  

Västerlösa 23:1 
 

F Stensättning Ca 80 meter 

Västerlösa 25:1 ÖKL Fossil åker 0 meter 
Västerlösa 39:1 ÖKL Lägenhetsbebyggelse Ca 15 meter 
Västerlösa 84:1 ÖKL Fynd av flintyxa Ca 100 meter 
Sjögestad 61:1 ÖKL Lägenhetsbebyggelse Ca 80 meter 
Sjögestad 7:1 Bevakningsobjekt Skärvstenshög Ca 40 meter 
Sjögestad 6:2 Fornlämning Hägnadssystem 38-100 meter 
Vikingstad 237 Uppgift om  Lägenhetsbebyggelse Ca 20 meter 

 

 

Figur 5. Kulturintressen inom 100 meter från luftledningen. 

 

5.5 Friluftsliv  
Linköpings kommun har tagit fram ett friluftsprogram som var på samråd under 2016. 
Friluftsprogrammet förväntas antas år 2017.   

Klosterleden sträcker sig över Centrala Östergötland från Krokek till Alvastra kloster och är 66 km 
lång. Vandringsleden går i närheten av luftledningen i området kring Dömestad.  
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5.6 Landskapsbild 
Luftledningen mellan Dömestad och Vikingstad ligger till största delen i ett flackt jordbrukslandskap 
vid randen av Östgötaslätten. 

5.7 Boendemiljö 
Tabell 3. Inom 100 m från kraftledningen finns totalt 6 bostadshus.  

Fastighetsbeteckning  Avstånd till kraftledning 

Mjölby Luntan 7:1 Ca 80 meter 
Linköping Västerlösa 8:5 Ca 40 meter 
Linköping Ölstorp 1:9 Ca 80 meter 
Linköping Ölstorp 2:9 Ca 65 meter 
Linköping Rundelen 3:9 Ca 45 meter 
Linköping Stora 
Rundelen 2:1 

Ca 70-100 meter 

 

5.7.1 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 
uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, 
både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater. 

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det 
elektriska fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter 
(kV/m). Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. 
Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt 
fält inomhus härstammande från elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte 
vara relevant att redovisa. 

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen 
och varierar med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens 
storlek även på ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar 
normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala 
byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad 
som är vanligt i övrigt. 

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. det 
varierar inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för 
växelström alstrar däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man 
vet påverkas inte människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande 
magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.  

I Sverige är det Statens strålskyddsinstitut, SSI, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På 
deras hemsida finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält, 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. 
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Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta 
ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten - tagit fram en vägledning för beslutsfattare som 
rekommenderar 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, 
skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Vattenfall skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för 
den aktuella ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att 
infogas i MKBn 
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6 FORTSATT ARBETE 
När samrådsprocessen är avslutad kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till 
länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. I samrådsredogörelsen sammanfattas den 
genomförda samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt Vattenfall bemötande av dessa. 
Arbetet med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning kommer parallellt att påbörjas. 
Synpunkter som kommer in under samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till 
grund för miljökonsekvensbeskrivningen.  

6.1 Upplägg framtida miljökonsekvensbeskrivning 
Den framtida miljökonsekvensbeskrivningen är planerad att utformas med följande disposition: 

1. Inledning 
2. Tillståndsprocessen 
3. Tekniska förutsättningar 
4. Alternativutredning 
5. Verksamhetsbeskrivning 
6. Förutsättningar och konsekvenser 
7. Samlad bedömning 

 

 

 

 

 

 










