




YTTRANDE 2 (3) 
Datum Diarienummer

2019-08-07 407-2828-19

Ängs- och betesmark: Flera objekt från Ängs- och betesmarksinventeringen där 
mer värdefull flora kan förväntas. Påverkan på dessa bör hanteras i 
miljökonsekvensbeskrivningen.

Artskydd: Ledningen riskerar en påverkan på främst fåglar. Påverkan måste 
bedömas och hänsyn för att undvika påverkan måste redovisas i 
miljökonsekvensbeskrivningen. Ortolansparv häckar i närområdet såsom en av få 
förekomster i landet. Även lärkfalk, tornfalk, storspov, fiskgjuse och fjällvråk 
finns noterade i området.

Mistel: I närområdet, t.ex. vid Sjöholmen, finns mistel noterad. Misteln är 
fridlyst. Träd och buskar som berörs av ledningen måste inventeras avseende 
mistel. Om träd eller buskar med mistel riskerar att skadas kan dispens krävas. 
Observera att värdträdet inte behöver vara gammalt eller värdefullt i sig, men som 
värdträd är det ändå skyddat genom misteln.

Strandskydd: Passage förbi flera diken/vattendrag med strandskydd. Eventuell 
påverkan inom strandskydd måste bedömas och hanteras.

Större skogsområden: Ett par områden med sammanhängande skog berörs av 
ledningssträckorna, men den gjorda naturvärdesinventeringen har inte klassat eller 
på annat sätt kommenterat dessa. Fragmentering av skog är i sig en påverkan på 
naturmiljön och bör hanteras inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen. Det 
bör då framgå om dessa områden helt saknar naturvärden eller vilken hänsyn som 
tas till de naturvärden som ändå kan finnas i form av enskilda träd etc.

Kompensationsåtgärder
Om man inom ramen för miljökonsekvensbeskrivningen kommer fram till att 
skada riskeras på naturvärden bör miljökonsekvensbeskrivningen även hantera 
förslag på kompensationsåtgärder.

Kulturmiljö
Flera av stråken kommer att påverka kulturhistoriskt värdefulla områden som har 
pekats ut i kommunala kulturmiljöprogram (Löten-Ängesholm, Sjöholmen, Aspa) 
och bevarandeprogram för odlingslandskapet (Eknö, Lådberga, Kungs-Barkarö, 
Örberga). Projektets påverkan på landskapsbilden, ur ett kulturmiljöperspektiv, 
bör belysas i de områden där ledningar planeras eller i nära anslutning till dessa 
värdefulla kulturmiljöer.

Fornlämningar med tillhörande fornlämningsområde (skyddszoner) är skyddade 
enligt kulturminneslagen (2 kap. lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.). Det 
betyder att det inte får uppstå skador på en fornlämning eller markskador inom ett 
fornlämningsområde. Olika fornlämningar kräver olika skyddszoner, men en 
grundregel kan vara att försiktighet gäller inom en radie på 50 meter. När 
stråkalternativ och stolparnas exakta placering valts ska Länsstyrelsen kontaktas 
angående detta. Om det finns en fornlämning närmre än 50 meter från planerade 
markingrepp ska Länsstyrelsen kontaktas för samråd.
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§ 132 KS 265/2019-106 

Avgränsningssamråd kraftledning Himmeta-Arboga-
Kungsör 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Yttrandet godkänns som Arboga kommuns yttrande på 

avgränsningssamrådet för en ny kraftledning mellan 

Himmeta-Arboga-Kungsör. 

Sammanfattning 

I regionen Arboga-Kungsör märks ett ökat elbehov, inte minst från 

industrier som önskar etablera sig i området. Kapaciteten i det nät 

som förser Arboga och Kungsör med el, är idag helt utnyttjad. En 

förstärkning av elnätet är därför nödvändig för att tillgodose det 

ökade behovet och för att öka driftsäkerheten. Det är mot denna 

bakgrund som Vattenfall Eldistribution AB planerar byggande av ny 

130 kV ledning mellan Himmeta, Arboga och Kungsör. 

Den planerade nya 130 kV ledningen ska förstärka Mälarenergi 

Elnäts befintliga 40 kV nät i området. Två nya stationer etableras 

nordost om Arboga respektive nordväst om Kungsör och en ny 130 

kV ledning byggs mellan de båda nya stationerna samt mellan den 

befintliga transformatorstationen i Himmeta sydväst om Köping och 

den nya Arbogastationen. Vattenfall avser att bygga den planerade 

kraftledningen som luftledning. 

Ett stråksamråd i ärendet hölls i slutet av 2016 och början av 2017. 

Det samrådet avsåg alternativa ledningsstråk i området. Efter det har 

Vattenfall Eldistribution valt ledningsstråk samt tagit fram 

ledningssträckningar inom valda stråk. Dessutom har ett nytt 

sträckningsalternativ mellan Himmeta och Arboga tagits fram.  

Vattenfall Eldistribution AB håller nu ett så kallat 

avgränsningssamråd enligt 6 kap. 29 § miljöbalken med 

länsstyrelsen, berörda kommuner, organisationer och enskilda som 

kan antas bli särskilt berörda. Arboga kommun har beretts tillfälle att 

lämna synpunkter senast den 30 augusti 2019. Handlingarna går att 

hitta på https://www.vattenfalleldistribution.se/arboga  
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Arboga kommuns yttrande 

Arboga kommun har tidigare yttrat sig under stråksamrådet där 

Kommunen ställde sig positiv till planerad 130 kV kraftledning 

mellan Himmeta, Arboga och Kungsör. Stråkalternativ B samt 

utförande med markförlagd kabel förordades. 

Möjligheten att tillmötesgå ett ökat elbehov är en viktig förutsättning 

för Arbogas tillväxt. Elförsörjningen är en betydelsefull fråga i 

samband med nya etableringar. Planerad utbyggnad och 

förstärkning av nätet ökar möjligheterna att locka nya verksamheter 

till Arboga. Genom möjligheten till ett ökat effektuttag samt en ökad 

driftsäkerhet kan även befintliga företag växa och utvecklas. 

Arboga kommun är av uppfattningen att den nya kraftledningen bör 

ha en så liten påverkan på omgivningen som det bara är möjligt. 

Därför förordar kommunen fortsatt att kraftledningen markförläggs. 

Arboga kommun ställer sig även positiv till det nya stråkalternativet 

G-2. Det alternativet följer befintlig infrastruktur längs med E18/20 

och har därmed en begränsad påverkan på landskapsbilden och 

jordbruket. 

__________ 
 
Skickas till: 
Norconsult AB 
Akten 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planeneheten    
 
 

 

 

Efter det har Vattenfall Eldistribution valt ledningsstråk (B och D), men också 
tagit fram ett nytt sträckningsalternativ mellan Himmeta och Arboga som till stor 
del går längs E18. De alternativ som nu är aktuella framgår av karta 2. Nya 130 
kV-ledningar medför att befintliga 40 KV-ledningar kommer att kunna avvecklas, 
se karta 3.  

 
Karta 2 Alternativa ledningsstråk i detta samråd 

 
Karta 3. Befintliga 40 kV-ledningar som kommer att kunna avvecklas.   






