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Komplettering av ansökan om koncession för linje 
enligt Ellagen (1997:857) avseende ombyggnation 
av en befintlig 52 kV-ledning vid Pilängen i Örebro 
kommun, Örebro län (dnr 2021-102595) 
 

Energimarknadsinspektionen har gått igenom Ellevios ansökan om koncession för 
linje, ombyggnation av befintlig ledning för att ge plats för en ny detaljplan. 
Ellevio bemöter Ei:s begäran om komplettering enligt nedan. 

Ei:s begäran 

Kostnadsberäkning 

• En kostnadsberäkning för sökt sträckning. För att Ei ska kunna pröva om 
ledningen är lämplig från allmän synpunkt och om den utgör bästa rimliga 
alternativet behövs en kostnadsberäkning. Att en sådan krävs framgår av 6 
§ tredje punkten i Förordning (2021:808) om nätkoncession.  

Ledningsgatans bredd och avverkad areal 

• Ni behöver beskriva den nya ledningsgatans bredd gällande den delsträcka 
som går i obruten skogsmark.  

• Ni behöver även beskriva hur stor areal som behöver avverkas där 
delsträckan går i obruten skogsmark.  

Teknik 

• Behöver den planerade ledningen fundament eller stag? Och i sådana fall, 
vilket material kommer de att bestå av?  

Återkallelse av koncession och återställningsåtgärder 

• Ni behöver beskriva vilka återställningsåtgärder som ni kommer att vidta i 
samband med rasering av befintlig ledning. Av er ansökan framgår att ni 
avser ansöka om återkallelse och återställningsåtgärder vid ett senare 
skede. Om ni fortfarande avser att göra detta så behöver ni motivera varför 
ni inte gör det i samband med aktuell ansökan.  

Påverkan på fågel 

Ni behöver motivera varför ni valt att inte följa konsultbolaget WSP:s 
rekommendation om att undvika byggnation, utan endast avverkning under 
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perioden från början av januari till början på september, vilket täcker in 
rovfåglarnas häckningsperiod.  

Våtmarksområden och stolpplacering  

• Ni behöver förtydliga stolpplaceringen nära våtmarksområden. Ni skriver 
att ledningen består av enkel- och portalstolpar av kreosotimpregnerat trä. 
Kommer ni att kunna undvika att placera sådana stolpar i våtmark? 
Kommer ni att använda samma stolptyp och impregnering i våtmark? Om 
ni kan undvika att placera stolpar i våtmark, hur nära våtmarksområden 
kommer stolparna att hamna?  

Ellevios komplettering  

Kostnadsberäkning 

Kostnadsberäkning för aktuell sträcka är ca 1,4 Mkr, denna kostnad baseras på 
EBR:s P2-kalkyl. Kostnad för utredning, koncessionsansökan etc. är inte 
medräknat i denna kostnad. 

Ellevio anser dock att detta är en onödig kompletteringsbegäran då 
ledningsdelsträckan, enligt vad som framgår i ansökan uppenbart borde vara 
lämplig. Motiverat genom att det finns få/inga rimliga alternativa sträckningar att 
välja mellan. Ledningen byggs ändamålsenligt och i enligt samma tekniska 
utförande som de befintliga delsträckor denna ansluter till i vardera änden.   

Ledningsgatans bredd och avverkad areal 

Ledningsgatans bredd är ca 36-40 meter mer där den går ensamt och alltså inte 
följer befintliga ledningar. Vilket innebär ianspråktagande av ca 1,8 ha skogsmark. 

Teknik 

Det går inte att svara på om eller i vilken omfattning stag och fundament kommer 
att användas, förutom vid vinkelpunkterna, där blir stag ofrånkomligen behövs. 
Det är först i samband med att ledningen detaljprojekteras som Ellevio går ut i fält 
och undersöker markbeskaffenheten närmre. Detaljprojekteringen sker normalt sett 
efter erhållet koncessionsbeslut. Stag och fundament är normalt gjorda av stål 
alternativt impregnerat trä. 

Återkallelse av koncession och återställningsåtgärder 

Ellevio avser inte redogöra för återkallelsen eller för den aktuella 
återställningsåtgärder i detta skede. Utan raseringen kommer om så bedöms 
nödvändigt att 12:6 samrådas med berörd Länsstyrelse, d.v.s. med berörd 
tillsynsmyndighet.  

Ei kommer därefter i Ellevios ansökan om återkallelse bifogas 12:6 samråd och 
berörd Länsstyrelses beslut, i vilket eventuella försiktighetsmått och 
återställningsåtgärder framgår. 
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Skulle Ellevio bedöma att åtgärden inte innebär en risk för väsentlig påverkan på 
naturmiljön kommer inget samråd med för projektet berörd Länsstyrelse att ske. 
Om så blir aktuellt kommer Ellevio i stället beskriva aktuella återställningsåtgärder 
i återkallelseansökan till Ei.  

Ellevio önskar i och med ovan nämnt hålla isär prövningen om tillstånd för ny 
ledning (ledningsflytt), och återkallelseansökan i sig. Detta för att förkorta 
tillståndsprocessen för den nya ledningen vars tillstånd i Ellevios mening behöver 
prioriteras över frågan om återkallelse.   

Påverkan på fågel 

Ellevio har som en generell försiktighetsåtgärd i projekt som dessa att inte avverka 
skogsgator under fåglarnas häckningssäsong (april-juli). I detta fall då det även 
förekommer rovfågel i närområdet har detta intervall för när Ellevio inte avverkar 
skogsgator utökats (januari-september). Detta för att inte riskera skada aktiva ej 
tidigare upptäckta bon/boträd. Att undvika avverkning inom detta tidsintervall 
bedömer Ellevio vara en väsentlig försiktighetsåtgärd med hänsyn taget till 
eventuellt förekommande häckande fåglar. Utöver den risk som finns att ta ner 
eventuella ej tidigare upptäckta bon anser Ellevio att avverkningen i sig i vissa fall 
kan vara en förhållandevis störande/bullrande åtgärd.    

Men vad gäller byggnation, resning av stolpar och lindragning bedömer Ellevio att 
detta inte är lika störande. Stolpresning/linjebyggnad är en både snabbt övergående 
och därtill inte särskilt bullrande aktivitet. Byggnation av ledning utgörs av 
grävning av hål för stolpar och därefter resning av stolpe samt arbete ”att för hand” 
att montera relevanta anläggningsdelar. Arbetet är alltså inte nämnvärt bullrande 
utan arbetet karakteriseras som mest av ”intermittent och tillfälligt 
grävmaskinsljud”. Uppehållstiden vid respektive stolplats inte mer än ca 2,5 
timmar vid resning av linepost stolpar. Och ca 7-8 timmar vid resning av 
portalvinkelstolpar. Varav merparten av denna tid utgörs av i huvudsak ej 
bullrande aktiviteter, d.v.s. manuellt arbete att förhand montera delar på rest stolpe. 

I och med att byggnationen inte är särskilt bullrande, inte riskerar att skada aktiva 
bon/boträd, är snabbt övergående och inte är i direkt anknytning till några kända 
rovfågelbon bedömer Ellevio att: 

- Ledningsbyggnation inte riskerar medföra sådan störning som avses i 4 § 
artskyddsförordningen på de arter som WSP nämner i sin rapport, och att 
vidare försiktighetsåtgärder, så som tidsrestriktioner för byggnation inte är 
skäligt. 

Ellevio vill även poängtera att berörd Länsstyrelse inte påtalat att några vidare 
försiktighetsmått är nödvändiga i aktuellt ärende. 

Våtmarksområden och stolpplacering  

Ellevio har under vårvintern 2022 i och med ett nytt inriktningsbeslut valt att fasa 
ut användningen av kreosot som en del i Ellevios arbetsmiljöarbete. Er begäran om 
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komplettering vad gäller användandet av kreosot i närhet till våtmarker är således 
inte längre aktuell. Men Ellevio förtydligar ändå enligt nedan. 

Ellevio vidhåller det som anförts i ett antal tidigare ärenden samt i MKB:n 
tillhörande detta ärende, det att spridningen av PAH:er kring stolpar är ytterst 
lokalt begränsad till stolparnas absoluta närhet. Det finns gott om studier vad gäller 
spridning av PAH i mark och vatten som stöder detta konstaterande.Ellevio anser 
mot nuvarande kunskapsläge att det inte finns skäl till att begränsa användandet av 
kreosotimpregnerade stolpar i blötare mark då kreosotstolpar inte medför en 
oskälig påverkan på markmiljö eller våtmarker etc.  

Men impregneringsmedlet kreosot fasas nu som ovan nämnt ut på grund av 
arbetsmiljöskäl.  

I stället kommer ett kopparsaltsimpregnerat alternativ med förstärkt 
urlakningsskydd att användas i detta projekt. Alternativet är förhållandevis nytt på 
marknaden och bör ses som en förbättring av den redan existerade konventionella 
och av Ei i ett antal tidigare ärenden accepterade kopparsaltsstolpen. 

Ellevio utför aktivt omvärlds- och marknadsbevakning och ser ständigt till nya 
alternativ. I dagsläget känner dock Ellevio bara till en på den svenska marknaden 
godkänd typ kopparsaltsstolpe med förstärkt urlakningsskydd. Men ser att fler 
varianter och leverantörer kommer att komma ut på marknaden de kommande 
åren. Ellevio förbinder sig därför inte till ett alternativ eller leverantör i dagsläget. 
Men den variant som Ellevio för tillfället preliminärt avser att använda, förutsatt 
att inga nya alternativ dyker upp är RVP Repellent.  

- Denna nya förbättrade variant av kopparsaltsstolpe har enligt tester visat 
på en minskad urlakning om ca 7,5 ggr1 mindre impregnering jämfört en 
traditionell kopparsaltsstolpe. Vilket är positivt sett i både livslängds- och 
miljöaspekter.  

Mot nuvarande kunskapsläge anser Ellevio att det inte finns skäl för begräsningar 
vad gäller användning av Repellent-stolpar eller likvärdiga alternativ i blötare 
mark. Vad gäller exakt mått stolpe och våtmark emellan finns ingen exakt siffra 
framtagen än då stolparnas exakta placering först fastställs i detaljprojekteringen. 
Vad gäller område våtmarksområde ”Y1” i NVI rapporten, framgår det även att ny 
ledning inte bedöms påverka området. 

Med vänliga hälsningar 

, Miljö- och Tillståndssamordnare Ellevio AB 

 
1 Report nr. 20218-06-00: Leachability of copper from timber treated with Wolmanit CX 8 WB and water-
repellentoil (SLU 2018). 
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