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Ansökan om nätkoncession för linje enligt ellagen (1997:857) för en ny 130 kV kraftledning i 
luftledningsutförande mellan Himmeta-Arboga-Kungsör i Köpings, Arboga och Kungsörs 
kommuner i Västmanlands län. 

ANSÖKAN 
Vattenfall Eldistribution AB (VFED), ansöker om tillstånd att bygga och driva en ny 130 kV kraftledning 
i luftledningsutförande från befintlig station öster om Himmeta till en planerad ny station nordost om 
Arboga och vidare till en ny station nordväst om Kungsör i Västmanlands län. Sträckningen för vilken 
koncession sökes redovisas i bilaga 1. Koncession för ledningen söks att gälla tills vidare. 

SKADEFÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER 
Sökandens åtaganden gällande skadeförebyggande redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i 
bilaga 2. 

BAKGRUND OCH BEHOV 
Kapaciteten i Mälarenergi Elnät AB:s befintliga 40 kV nät i det aktuella området, som förser Arboga 
och Kungsör med el, är idag helt utnyttjad. Arboga kommun har aviserat ett ökat elbehov till följd av 
förfrågningar från främst industrier som önskar etablera sig i området. Mälarenergi har även fått ett 
ökat antal förfrågningar på nyanslutningar av bostäder inom området samt en ökad efterfrågan på 
laddinfrastruktur för elbilar.  

För att möta det ökade elbehovet avser Mälarenergi att etablera två nya 130 kV 
transformatorstationer, en vid Arboga och en vid Kungsör. Den nödvändiga förstärkningen av 
Mälarenergis 40 kV nät sker genom att en VFED bygger en ny 130 kV luftledning från befintlig 
transformatorstation vid Himmeta till den nya stationen vid Arboga och sedan därifrån till den nya 
stationen vid Kungsör.  

De nya transformatorstationerna och den nya 130 kV ledningen kommer att öka tillgängligheten till 
elkraft för kunderna genom att elnätet i området blir mer robust och ger utrymme för ett ökat 
effektuttag. Mälarenergi kommer att bygga och äga de planerade stationerna vid Arboga och Kungsör. 

STRÄCKNING OCH UTFÖRANDE 
Ledningssträckningen, för vilken nätkoncession för linje söks, framgår av bifogad koncessionskarta, 
bilaga 1, samt bifogade shapefiler, bilaga 3. Sträckningen och utförandet beskrivs även i 
miljökonsekvensbeskrivningen, bilaga 2. 
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Förordad sträckning är ca 21,7 km lång. Ledningen utformas som en regionnätsledning i 
luftledningsutförande i enlighet med Svensk standard med portalstolpskonstruktion. Normalt sett är 
stolparna ca 15-20 meter höga. Spannlängden kommer att vara ca 150-200 meter.  

ALTERNATIVT UTFÖRANDE   
Samrådet inför koncessionsansökan har dominerats av krav på att ledningen byggs i ett alternativt 
utförande som markkabel. Teknikvalet luftledning motiveras i miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 2.  

ALTERNATIV LOKALISERING  
Alternativa lokaliseringar utreddes innan förordad sträckning bestämdes. Beskrivning av dessa samt 
motivering till varför de avfärdats redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 2. 

SAMRÅD 
Samråd enligt miljöbalken har genomförts i två steg under vintern 2016/2017 respektive under 
sommaren 2019. Samrådsredogörelser från de båda samråden återfinns som underbilagor till 
miljökonsekvensbeskrivningen i bilaga 2.  

MILJÖKONSEKVENSER OCH HÄNSYN 
Miljökonsekvenser och VFEDs hänsyn till berörda intressen redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen 
i bilaga 2. 
 

MILJÖBALKENS ALLMÄNNA HÄNSYNSREGLER 
VFED har en miljöpolicy och en vision att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot en 
miljömässigt hållbar energiproduktion och arbetar utifrån ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO 
14001. Det övergripande miljömålet för VFED är att arbeta för ständiga förbättringar så att riskerna för 
utsläpp och läckage från anläggningarna till luft, mark och vatten minskar. Miljöfrågor ingår som en 
naturlig del vid utredning, projektering, arbetssätt och upphandling. Nedan redovisas hur projektet 
uppfyller miljöbalkens allmänna hänsynregler. 
 
2 kap. 2 § miljöbalken - kunskapskravet: 
I miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 2) redovisas bedömda konsekvenser av verksamhetens 
påverkan på omgivningen. VFED anser att bolaget, såsom erfaren verksamhetsutövare och genom 
anlitade konsulter och entreprenörer, besitter den kunskap som krävs för att bedriva denna typ av 
verksamhet. 
 
2 kap. 3 § miljöbalken - försiktighetsprincipen: 
I miljökonsekvensbeskrivningen (bilaga 2) redovisas förslag på hänsynstaganden. Vid byggnation av 
ledningen kommer hänsyn tas för att minimera störning på omkringboende och miljön. VFED 
använder sig av bästa möjliga teknik vid val av material, byggande och underhåll. 
  
2 kap. 4 § miljöbalken - produktvalsprincipen: 
Trästolparna impregneras med träskyddsmedel som uppfyller enligt kraven i EU-kommissionens 
Biocidförordning. VFED bygger inte nya luftledningar med kreosotimpregnerade stolpar. 
 
2 kap. 5 § miljöbalken - hushållnings- och kretsloppsprincipen: 
Vid byggnation, underhåll och framtida förnyelse eller avveckling av ledningen avser VFED att 
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