
Yttrande
 

1(3)

2020-05-27
 

407-2746-2020
 

Planhandläggare

Vattenfall Eldistribution AB
c/o ARFY,
Box 1551
401 51  Göteborg. 

POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Kompletterande undersökningssamråd enligt 6 kap. 23–25 § 
miljöbalken avseende 132 kV ledning mellan Brillinge och Funbo, 
Uppsala kommun

Redogörelse för ärendet
Vattenfall Eldistribution AB, nedan benämnt Vattenfall har genom Afry (ÅF PÖYRY 
AB) begärt ett andra skriftligt undersökningssamråd, för ett ytterligare förslag till 
dragning av en ny 132 kV-ledningen mellan befintlig kraftledningsstolpe i Brillinge och 
transformatorstation Funbo i Uppsala kommun, Uppsala län. Efter inkommande 
synpunkter i samråd har Vattenfall nu valt att samråda om två ytterligare förslag till 
lokalisering av ledningen i området närmast Brillinge, kallade alternativ B3 och B4. De 
alternativa sträckningarna berör endast ett litet område närmast Brillinge, se röd rektangel 
i material från Vattenfall.
Nätägaren har genom Afry (ÅF PÖYRY AB) översänt samrådshandling för 
undersökningssamråd som även uppfyller kraven för avgränsningssamråd, enligt 
6 kap. 23–25 §§ Miljöbalken (MB) för att kunna upprätta den MKB som krävs enligt MB 
och ellagen. 

Länsstyrelsens synpunkter
Länsstyrelsen har tidigare yttrat sig om ledningsdragningar i området i samråd för 
sträckning mellan Brillinge och Funbo, dnr 407-1733-19, beslutsdatum 19 juni 2019 och 
stråksamråd dnr 407-28855-17, daterat 21 juni 2017. Länsstyrelsen har även yttrat sig för 
del av sträckan i samråd för dragning mellan Råby Stolpe – Brillinge, dnr 407-5359-19, 
beslutsdatum 25 oktober 2019. Länsstyrelsen synpunkter i tidigare yttranden kvarstår, 
bland annat om stråkalternativ, kulturmiljö m.m.

Riksintressen

Riksintresse totalförsvaret
Ledningarna ligger inom riksintresse för totalförsvaret, FM påverkansområde väderradar 
och FM stoppområde för höga objekt (Uppsala övningsflygplats).
Försvarsmakten vill ha alla ledningar som är höga objekt på remiss, dvs. ledningar som är 
högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse alternativ högre än 45 meter inom 
sammanhållen bebyggelse. Med sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör 
tätort på Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000.
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Riksintresse kommunikationer – riksintresse flyg och riksintresse väg
Ledningarna ligger inom flyghinder influensområde Uppsala/Ärna samt MSA-ytor för 
Uppsala, Arlanda och Bromma. Luftfartsverket och Trafikverket skall alltid remitteras för 
åtgärder som är högre än 20 meter inom område för riksintresset kommunikationer 
flygplats.
De alternativa lokaliseringarna korsar riksintresse kommunikation, väg 288. Samråd med 
Trafikverket krävs.

Riksintresse kulturmiljö och fornlämningar
De två kompletterande sträckningsalternativen berör riksintresse för kulturmiljövård C36 
Vaksala. En åtgärd som berör ett riksintresse måste utformas så att den inte medför 
påtaglig skada på riksintresset.
Den som planerar att vidta en åtgärd som riskerar att skada ett riksintresse för kultur-
miljövård är skyldig att visa hänsyn genom att undvika, förebygga eller lindra sådana 
skador. Verksamhetsutövaren ansvarar för att visa att en tilltänkt åtgärd så långt som 
möjligt tar tillvara platsens kulturvärden och inte påtagligt skadar riksintresset.
Enligt Länsstyrelsens tidigare yttrande behöver förslagens påverkan på riksintresse-
områden utvecklas i den fortsatta planeringen. Alternativens påverkan på kulturmiljö 
(riksintressen och fornlämningar) ska behandlas i en MKB. Fornlämningsfrågan behöver 
klargöras genom arkeologisk utredning oavsett alternativ. Detta gäller även för de 
kompletterande sträckningsalternativen.
Enligt tidigare yttrande bedömer Länsstyrelsen att en markkabel sammantaget medför 
minst påverkan på kulturmiljövärden och fornlämningar. Luftledning innebär ett nytt 
linjeelement som påverkar landskapsbilden, vilket har betydelse för förståelse och 
upplevelse av kulturmiljöer och fornlämningar. Därav följer även en betydelse för 
läsbarheten av riksintressets kulturhistoriska sammanhang. 

Hälsa och säkerhet
Ingen av de nya föreslagna stäckningarna B3 och B4 ligger så nära bostäder att de ger 
upphov till förhöjda magnetfält för boende. 

Naturvärden
Länsstyrelsen hänvisar i första hand till tidigare yttranden gällande naturmiljö men vill 
uppmärksamma Vattenfall på att följande berörs av de nya alternativen:

 Objekt skyddade enligt det generella biotopskyddet i 7 kap 11 § miljöbalken.

 Område som ingår i länets naturvårdsprogram, Back- och brynmarkerna kring 
Råby, Eke, Vittulsberg och Jälla (80.158).

 Registrerade fynd i artportalen av fridlysta och rödlistade arter.
Förväntade konsekvenser, behov av skyddsåtgärder och eventuella kompensations-
åtgärder ska beskrivas i kommande MKB.
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Postadress: Uppsala kommun, Postadress, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: Email 

www.uppsala.se  
              

Yttrande inom kompletterande 
undersökningssamråd angående ny 
kraftledning Brillinge-Funbo 

Vattenfall Eldistribution AB önskar synpunkter på två nya alternativ vid Brillinge, B3 
och B4. Uppsala kommun har följande att yttra: 

Ny ledning bör i största möjliga mån samordnas med befintlig infrastruktur för att 

minska påverkan i landskapet och på miljö och hälsa. Med hänsyn till detta och natur- 

och landskapsvärden förordas sträckning B3 utefter väg 288.  

Med sträckning B3 sparas ett större sammanhängande område med öppet 

jordbrukslandskap och ett kulturlandskap med högre kultur- och naturvärden utan 

större påverkan av luftledningar och vägar mot Eke, Trälösa och Råby. Med sträckning 
B3 blir fragmentisering av jordbruksmarken mindre liksom den visuella störningen på 
höga kulturvärden mot Eke och Trälösa. Högre naturvärden inom området är knutna 

till kulturlandskapet Eke, Trälösa och Råby.  

Synpunkter efterfrågas endast som berör de nya alternativa sträckningarna vid 

Brillinge. Uppsala kommun önskar dock även kommentera övriga 
sträckningsalternativ. 

Båda alternativen, B1 och B2 riskerar att påverka Lillån negativt. Här råder strandskydd 

och påverkan på Lillån och förutsättningarna för strandskyddsdispens behöver därför 
utredas vidare. Kraftledningen kan innebära betydande miljöpåverkan främst på grund 
av påverkan på Lillån och närboende. Oavsett alternativ sträckning bör en komplett 

miljökonsekvensbeskrivning tas fram och en bred grupp av närboende anses vara 
berörda och få möjlighet att yttra sig om ledningssträckningen. Även om 100 meter 

från ledningen är ett rimligt skyddsavstånd vad gäller påverkan från elektromagnetiska 
fält så kan den upplevda störningen vara betydande om en kraftledning är inom 

synhåll från bostäder.  

 

 

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer: 

 2020-04-24 

 

KSN-2019-0801 

 

       AFRY 

    Box 1551  

Handläggare:    401 51 Göteborg 
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(AEK)  

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 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Vattenfall Eldistribution AB genom AFRY, 
 

2020-03-31          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,  
, fysplan@mil.se 

2017-06-07 FM2017-9898 

Yttrande avseende kompletterande samråd enl. 6 kap. 23-

25§§ miljöbalken för ny 132 kV ledning mellan befintlig 

kraftledningsstolpe Brillinge och Funbo, Uppsala kommun, 

Uppsala län 
         

          

         

 
Försvarsmakten motsätter sig önskad ledning om den överstiger 20 meter i totalhöjd.  
 
Uppsala övningsflygplats utgör riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 
miljöbalken. Planerad 130 kV kraftledning mellan Brillinge och Funbo är belägen 
inom ”Stoppområde för höga objekt” vilket innebär att objekt med en höjd över 20 meter 
utanför sammanhållen bebyggelse alternativt 45 meter inom sammanhållen bebyggelse 
riskerar att medföra påtaglig skada på det värde som utgör riksintresset. 
Försvarsmakten kan inte tillstyrka en luftledning med en höjd över 20 meter inom 
stoppområdet för höga objekt då detta riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresse för 
totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § miljöbalken. Försvarsmakten förordar därför en 
lösning som inte överstiger 20 meter i totalhöjd. Skulle önskad anläggning uppföras med en 
totalhöjd under 20 meter har Försvarsmakten ingen erinran i föreliggande ärende. 
 
Försvarsmakten önskar få kommande beslut i ärendet. För frågor i ärendet, kontakta 
handläggaren enligt ovan. 

eata 

Tjänsteförrättande chef, sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.  
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Sändlista 

Vattenfall Eldistribution AB 
genom AFRY   @afry.com 
    
För kännedom 
FMV LedMNät   tillstandsarende.trv@fmv.se 
 



 

 
 
 
 
 
 
INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR 
DEN CIVILA LUFTFARTEN 

 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller 

sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 

bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om 

uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.  

 

Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den 

civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för 

obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar 

Luftfartsverkets remissvar. 

 

Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var 

kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och 

övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för 

sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och 

liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 

information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller 

militära luftfarten).   

 

Att Luftfartsverket inte har några invändningar omfattas i regel inte av sekretess.  

 

Om ni har frågor om sekretessbedömningen kan ni kontakta koncernjurist  

 på telefon  alt @lfv.se.   





 

2020-04-20 

 
Remissvar:  
 
LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot något av 
dragningsalternativen 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 

övervakning (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.  

 
 
 
  



 

 



  

 

 
Strålsäkerhetsmyndigheten  
Swedish Radiation Safety Authority  

SE-171 16 Stockholm Tel:+46 8 799 40 00 E-post: registrator@ssm.se 
Solna strandväg 96 Fax:+46 8 799 40 10 Webb: stralsakerhetsmyndigheten.se 

 

@afry.com  
    
 

Yttrande  
Datum: 2020-05-04 
Diarienr: SSM2020-2807 
Dokumentnr: SSM2020-2807-2 

 

Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss: 
Samråd för ny kraftledning mellan Brillinge och 
Funbo i Uppsala kommun 
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och önskar 
lämna följande synpunkter och information.  
 
SSM noterar att magnetfältsfrågan är beaktad och att Vattenfall bedömer att inga bostäder 
kommer få förhöjda magnetfält till följd av ledningarna. I kommande 
miljökonsekvensbeskrivning bör magnetfältsnivåer redovisas för bostäder och andra 
platser där människor vistas varaktigt och förhöjda fält kan förväntas på grund av 
exempelvis kraftledningar. Det är sedan miljöbalken som ska beaktas när det görs en 
bedömning huruvida olika alternativ och eventuella behov av exponeringsbegränsande 
åtgärder bör vidtas. Skälet till att miljöbalken blir tillämplig är för att det rör sig om icke-
joniserande strålning som enligt balken benämns som miljöfarlig verksamhet och som inte 
är tillståndspliktig enligt strålskyddslagen. Det är Folkhälsomyndigheten som är 
tillsynsvägledande när det gäller miljöbalken. 
 
Den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och transformator-
stationer. Elektriska fält avskärmas av vegetation och byggnadsmaterial och därför orsakar 
inte yttre källor några betydande sådana fält inomhus. Magnetfält avskärmas däremot inte 
på samma sätt och därför kan yttre källor signifikant höja magnetfältsnivån inomhus.  
 
SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska fält avseende allmänhetens 
exponering. Referensvärdet för magnetfält för den systemfrekvens som används i Sverige, 
50 Hz, är 100 mikrotesla (µT). Referensvärdena är satta för att med marginal skydda mot 
alla säkerställda hälsorisker, i det här fallet nerv- och muskelpåverkan.  
 
Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn 
som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska 
studier observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som 
exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT 

eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn som har varit exponerade för 
magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med 
säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från 
djur- eller cellstudier för ett samband. Världshälsoorganisationens cancerforskningsgrupp, 
International Agency for Research on Cancer, har därför klassat lågfrekventa magnetfält 
som möjligen cancerframkallande.  
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SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas ha 
magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets bostäder 

förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,2 μT. Den dominerande 
frekvensen för ovan given exponering är 50 Hz. 
 
Vid kommunikation med SSM i rubricerat ärende ska referens anges, dvs. SSM:s 
diarienummer och namn på ansvarig handläggare. 
 
I detta ärende har avdelningschefen  beslutat. Myndighetsspecialisten  

 har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen 
 deltagit. Detta yttrande expedieras utan underskrifter. 

 
 

 
 
 
 



From:
To:
Cc: SGU Diariet
Subject: SGU:s svar till Vattenfall Eldistributions inbjudan till synpunkter i ett kompletterande undersökningssamråd

gällande två alternativa sträckningar av en ny kraftledning vid Brillinge, Uppsala kommun. SGU Dnr 33-
836/2020.

Date: den 16 april 2020 17:01:53

Till: , AFRY. @afry.com
 
 
Jag översänder SGU:s svar till Vattenfall Eldistributions inbjudan till synpunkter i ett kompletterande
undersökningssamråd gällande två alternativa sträckningar av en ny kraftledning vid Brillinge,
Uppsala kommun. SGU Dnr 33-836/2020.
 
 
SGU lämnar endast i undantagsfall synpunkter i denna kompletterande avgränsningssamrådsfas och
hänvisar till de checklistor som behandlar olika geologiska aspekter av infrastrukturprojekt på
 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/

Eftersom sträckningsalternativ 1 och i viss mån alternativ 3 är lokaliserad i anslutning till en
grundvattenförekomst, så hänvisar vi även till kompletterande information om vad man ska ta hänsyn
till. Läs informationen på SGUs webbplats:

 

https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-grundvattenforekomst/
 
 
SGU har i checklistorna också sammanställt vad lagen säger och vilka SGU:s generella
ställningstagande är. Denna information ersätter generellt SGU:s yttrande i samrådsfasen

 
Med vänlig hälsning
 

 
 

Statsgeolog
Sveriges Geologiska Undersökning
Guldhedsgatan 5 A
41320 Göteborg
tfn 

sgu.se

 



From:
To:
Subject: Svar på inbjudan till samråd
Date: den 31 mars 2020 12:30:53

Inbjudan till kompletterande undersökningssamråd Ny 132 V ledning, Uppsala kommun
(Dnr BS 59-425-2020)
Inom området finns inga nu gällande rättigheter enligt minerallagen (1991:45). Karta bifogas.
Bergsstaten har inget att erinra.
 

 
Mvh 
----------------------------------------------------------------------------------------

Administratör

Bergsstaten
Varvsgatan 41
972 32 Luleå

Tel. direkt:      
E-post:           @bergsstaten.se
 



From: @trafikverket.se
To:
Subject: Yttrande- Samråd enligt Miljöbalken gällande kompletterande undersökningssamråd för ny 132 kV ledning

mellan befintlig kraftledningsstolpe i Brillinge och transformatorstation Funbo
Date: den 20 april 2020 10:00:19

Trafikverkets dnr: TRV 2020/39516
 
Samråd enligt Miljöbalken gällande kompletterande undersökningssamråd för ny 132 kV
ledning mellan befintlig kraftledningsstolpe i Brillinge och transformatorstation Funbo,
Uppsala kommun, Uppsala län
 
Vattenfall Eldistribution AB har under våren 2019 utfört ett undersökningssamråd inför en
ansökan om ny nätkoncession för ny 132 kV-ledning mellan befintlig kraftledningsstolpe i
Brillinge och transformatorstation Funbo. Efter att ha samlat in och sett över inkomna yttranden
i undersökningssamrådet har Vattenfall Eldistribution AB tagit fram två nya alternativa
sträckningar för den nya 132 kV-ledningen. Trafikverket har därmed fått möjlighet att yttra sig
kring dessa alternativa sträckningar som korsar väg 288.
 
Trafikverket tar inte ställning i sina yttranden över vilken sträckning som bör förordas för de nya
kraftledningarna. Hänvisning sker därmed till den allmänna informationen som lämnats i tidigare
yttranden.
 
 
Med vänlig hälsning
 

Samhällsplanerare
Planering, Region Öst
 

 
Trafikverket

Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
 
 
 
 



From: Samhallsplanering
To:
Subject: 2017/1171. Yttrande kompletterande samråd för ny kraftledning mellan Brillinge och Funbo i Uppsala

kommun
Date: den 24 april 2020 11:07:26

Yttrande angående kompletterande samråd för ny kraftledning mellan Brillinge och Funbo i
Uppsala kommun
 
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting ytterligare
att framföra än tidigare lämnat remissvar.
För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet
för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dokumentet finns publicerat på vår
webbplats, www.svk.se.
 
Med vänliga hälsningar

 

PLANHANDLÄGGARE

SVENSKA KRAFTNÄT
BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG
STUREGATAN 1

@SVK.SE

WWW.SVK.SE

 
 



From:  on behalf of Safety
To:
Cc: Swedavia Remisshantering
Subject: Yttrande från Swedavia Stockholm Arlanda flygplats ny kraftledning mellan Brillinge och Funbo i Uppsala

kommun
Date: den 22 april 2020 16:11:37
Attachments: image004.png

image005.png

Hej,
 
Swedavia Stockholm Arlanda flygplats har tagit del av och granskat samrådsunderlag med
tillhörande bilagor för Vattenfall Eldistribution AB:s kraftledningsprojekt gällande en ny 132 kV-
ledning mellan Brillinge och Funbo  i Uppsala kommun.
 
Granskningens syfte har varit att säkerställa att projekten inte medför några flygsäkerhetsrisker
som kan påverka riksintresset Arlanda flygplats.
 
Följande kan konstateras:

Sträckningen ligger utanför det skyddsområde som definieras av Transportstyrelsens
föreskrifter om luftledningar för starkström vid flygplatser (TSFS 2011:73).
Sträckningen ligger utanför flygplatsens s.k. Annex 14-ytor (hinderbegränsande ytor)
Sträckningen ligger inom flygplatsens procedurytor. Det är dock inom detta område möjligt
(ur specifikt Arlandas perspektiv) att bygga upp till +213 m totalhöjd (RH2000) utan vidare
behov av flyghinderanalys.

 
Mot bakgrund av ovanstående har Swedavia Stockholm Arlanda flygplats inget att erinra mot
rubricerade kraftledningsprojekt.
 
Swedavias ställningstagande omfattar inte LFV:s utrustning för kommunikation, navigering och
övervakning (s.k. CNS). För utlåtande om detta måste LFV kontaktas för en s.k. CNS-analys, se
vidare: http://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys.
 
Med vänlig hälsning,
 

 

Safety Engineer
Safety Office
 
Direct phone: 

@swedavia.se
Swedavia AB
Stockholm Arlanda Airport
SE-190 45 Stockholm-Arlanda, Sweden
Phone: +46 10 109 10 00  Fax: +46 10 109 05 00
www.arlandaairport.se

Please consider the environment before printing this e-mail.

 
 
 
 



Från: @afry.com> 
Skickat: den 31 mars 2020 11:11
Till: Info arlandaairport <info@arlandaairport.se>
Ämne: Inbjudan till skriftligt, kompletterande undersökningssamråd för ny kraftledning mellan
Brillinge och Funbo i Uppsala kommun
 
Hej,
 
Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 132 kV ledning i Uppsala kommun, Uppsala län, och bjuder
nu in till ett kompletterande samråd för två alternativa sträckningar.
 

Bakgrund 
I området runt Funbo i Uppsala kommun finns ett ökat energibehov då ett stort antal bostäder planeras att
byggas de närmaste åren. Kapaciteten på den befintliga ledningen mellan Uppsala och Funbo är
underdimensionerad och har inte tillräcklig kapacitet för att klara av det kommande energibehovet i och med
den framtida exploateringen som planeras i området kring Funbo. Det är mot denna bakgrund som Vattenfall
Eldistribution AB (Vattenfall Eldistribution) planerar att bygga en ny 132 kV ledning mellan Brillinge och Funbo. 
 
Projekt 
Förstärkningen av elnätet åstadkoms genom att en ny kraftledning planeras att byggas
mellan Brillinge och Funbo. Ledningen startar vid befintlig kraftledningsstolpe i Brillinge och är planerad att
anslutas till en ny transformatorstation i Funbo, som byggs i anslutning till befintlig station i Funbo.
Kraftledningens driftspänning kommer att vara 70 kV men ledningen konstrueras för att kunna drivas med
132 kV, då all ny utbyggnad av Vattenfall Eldistributions nät ska dimensioneras för att möjliggöra
spänningshöjning till 132 kV. Vattenfall Eldistribution har tagit fram sträckningsalternativ, tre alternativ för
luftledning och ett för markkabel. 
 
Samrådsprocessen inleddes med ett stråksamråd i maj 2017 och utifrån de synpunkter och önskemål som
framkom genomfördes val av stråk där hänsyn till synpunkter, miljö, ekonomi och tekniska aspekter tagits.
Detta har resulterat i förordade stråk, inom vilka alternativa ledningssträckningar tagits fram. I maj 2019
inleddes undersökningssamråd för de föreslagna ledningssträckningarna med myndigheter, berörda
fastighetsägare, organisationer, föreningar samt den allmänhet som ansågs vara berörda av de framtagna
ledningssträckningarna. Med anledning av de synpunkter som inkommit under samrådsprocessen har Vattenfall
Eldistribution studerat två nya alternativa sträckningar i området närmast Brillinge. 
 
Samråd 
Vattenfall Eldistribution bjuder härmed in till kompletterande undersökningssamråd
för två alternativa sträckningar närmast Brillinge. Samrådet genomförs som ett skriftligt undersökningssamråd,
som även uppfyller kraven för avgränsningssamråd, enligt 6 kap. 23-25 §§ Miljöbalken för att kunna upprätta
den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt miljöbalken och ellagen. Syftet med samrådet är att utreda
om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om
miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. De synpunkter som inkommer under
samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan (tillstånd) och upprättande av
MKB. MKB:n kommer att biläggas tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen. 
 
Det kompletterande samrådet avser endast de alternativa sträckningarna närmast Brillinge. Tidigare lämnade
synpunkter på samrådsunderlaget behöver inte upprepas. 
 
Ytterligare information 
Alla intresserade är välkomna att komma in med synpunkter. Samrådsunderlag finns att ladda ned på Vattenfall
Eldistributions hemsida.  Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta AFRY,  på
telefon  Du kan också kontakta oss via e-post: @afry.com. 
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Synpunkter på Vattenfalls underlag avseende kompletterande 
undersökningssamråd för ny kraftledning mellan Brillinge och Funbo 
i Uppsala kommun.  

LRF Mälardalen har tagit del av Vattenfalls samråd: Kompletterande 
undersökningssamråd för ny kraftledning mellan Brillinge och Funbo i Uppsala 
kommun.  I den samrådsredogörelsen redovisas finns de två tidigare samråden för 
ledningssträckningen: https://www.vattenfalleldistribution.se/globalassets/vart-
arbete/samrad/funbo/funbo_samradsredogorelse_20190314.pdf. Här framgår att Vattenfall 
inte tänker använda sig av en markförlagd ledning mellan Brillinge och Funbo trots att många 
remissinstanser och berörda markägare föreslagit markförlagd ledning som bästa 
teknikalternativ. LRF Mälardalen anser att de svar som Vattenfall ger i sin 
samrådsredogörelse (som ska motivera varför Vattenfall planerar bygga ledningen med 
luftledningsteknik) är ofullständiga eller direkt felaktiga. LRF Mälardalen skickar därför 
nedanstående samrådssynpunkter: 

I nu aktuellt samrådsunderlag beskrivs att Uppsala kommun motsatt sig en luftledning med 
avseende på att den mark som berörs skulle omöjliggöras att bebygga ifall en luftledning 
skulle uppföras. Som svar på Uppsala kommuns och vårt önskemål (som företrädare för jord- 
och skogsbrukare längs ledningen) om att markförlagd ledning utgör bästa teknikalternativ 
återkommer nu Vattenfall med nya luftledningsförslag för samråd. Något markförlagt 
alternativ kan inte ses i det nya samrådet trots att längden för den ledningssträcka som det är 
frågan om skulle lämpa sig väl för markförlagda ledningar. Varför inte ett markförlagt 
ledningsalternativ redovisas i samrådshandlingen är svårt att förstå men LRF Mälardalen 
skulle vilja ställa följande frågor till Vattenfall: 

• Vad är gräv- och förläggningskostnaden för markkabel i det nu aktuella projektet? 
• Kan inte en markförlagd ledning utnyttja nuvarande luftledningsgator mellan 

Brillinge-Funbo?  
• Finns det detaljerade kostnadsunderlag i form av offerter från leverantörer av 

kraftutrustningar och en utredd och specificerad merkostnad för förläggning av 
markkabel på den aktuella sträckan? 

• Vad är kostnaden för de externa effekterna av en markförlagd och en luftburen 
kraftledning? 
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Det är först när det finns svar på ovan angivna frågor som ett bästa möjliga teknikalternativ 
kan värderas utifrån ett sammantaget perspektiv i ett samråd. Vi ser heller inte i 
samrådsunderlaget att Vattenfall visat att det är tekniskt nödvändigt med luftburen ledning. 
Vattenfalls underliggande argument tycks därför bestå av att luftledningsteknik skulle utgöra 
det bästa ekonomiska alternativet för Vattenfall. Isåfall är det enbart ett företagsekonomiskt 
beslut som ligger till grund för valet av bästa möjliga kraftledningsteknik i detta 
nybyggnadsprojekt. Samråd med remissinstanser är väl då en meningslös process?  

Vi tror att Vattenfall behöver vidga sitt perspektiv och granska 2 kap. 3 § miljöbalken om 
kravet på bästa möjliga teknik ska väljas som orsakar minsta möjliga skada och intrång 
på miljön och andra motstående intressen med avseende på jordbruks- och 
skogsbruksproduktion, störning för närboende, miljö och övrig samhällsekonomi. Med 
andra ord, om det är tekniskt möjligt att använda sig av markförlagd elkabel på den aktuella 
sträckan bör en analys utföras av Vattenfall där samtliga externa effekter och kostnader ingår 
för jämförelse av luftburen- respektive markförlagd kraftledning. Vi ber att Vattenfall 
granskar våra samrådssynpunkter nedan som anknyter till vad som sägs i miljöbalken om 
hänsyn till motstående intressen. 

1. Externa effekter för samhälle, företag och individer  

Enligt miljöbalken 2 kap. 3 § miljöbalken ska bästa möjliga teknik väljas med hänsyn till bla 
produktionsmark, naturmiljö, hälsa och byggnation. Därmed behöver ett samrådsunderlag 
innehålla en information om hur valet av kraftledningsteknik påverkar de externa effekter 
som uppstår för boende, byggande och företagande. Vi anser att Vattenfall i sitt nuvarande 
samrådsunderlag inte har en tillräckligt utförlig beskrivning av de fördelar och nackdelar som 
uppkommer med luftlednings- vs. markförlagt kraftledningsalternativ för att kunna avgöra 
vad som får anses vara bästa möjliga teknik enligt Miljöbalken 2 kap. 3 §. Här anger 
miljöbalken att valet av bästa möjliga kraftledningsteknik ska vägledas utifrån de 
sammantagna effekter som uppstår för samhälle, företag, och individer.  Vi menar att ett 
samrådsunderlag därför ska innehålla en jämförelse av fördelar och nackdelar med 
luftlednings- vs. markförlagt kraftledningsalternativ med avseende på externa effekter:     

1. Förekomst av lågfrekventa magnetfält 
2. Elsäkerhet, styrbarhet och anpassning till nya elproduktionskällor 
3. Kreosot och/eller användning av andra biocider som rötbekämpningsmedel i 

stolpfundament och stolpar 
4. Påverkan av natur- och kulturmiljö samt friluftsliv  
5. Koldioxidbindning i träd/skog 
6. Jordbruks- och skogsproduktion   
7. Boendemiljö, byggnation, och marknadsvärde av fastigheter  

Miljöbalken 2 kap. 3 § stipulerar att bästa möjliga teknik ska väljas som orsakar minsta 
möjliga skada och intrång på miljön och andra motstående intressen. LRF menar att 
markförlagd elkabel bör vara förstahandsvalet för elkraftöverföring då det sammantaget får 
anses vara ett överlägset teknikalternativ med beaktande av de 7 jämförelsepunkterna ovan. 
Vi väljer att utveckla vårt resonemang och våra synpunkter nedan om varför markförlagda 
ledningar tycks ge bästa möjliga tekniklösning samhälle, företag, och individer: 
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Förekomst av lågfrekventa magnetfält 

Långtidsexposition av lågfrekventa elektromagnetiska har kopplats till signifikant ökad risk 
för leukemi (Feychting och Ahlbohm 1993); signifikant ökning för viss typ av hjärncancer 
(Baldi et al. 2011); där också senare studier (Zhao et al. 2014, Kheifits et al. 2018) påvisar att 
det finns en ökad risk för leukemi med ökad exposition för lågfrekventa elektromagnetiska 
fält, se Figur 1 nedan. Till saken hör att det är närmast omöjligt att genomföra studier där 
människor frivilligt och varaktigt låter sig vistas och exponeras för starka lågfrekventa 
magnetfält under längre tid. Att kontinuerligt utsätta sig för lågfrekvent pulserande 
magnetfält känns intuitivt inte hälsosamt. Vi vill här uppmärksamma Vattenfall om att många 
forskare i många länder anser att telekommunikation, radiovågor, MRI, och lågfrekventa 
elektromagnetiska fält ger negativa hälsoeffekter. I en appellation till FN med ca 250 forskare 
(däribland 7 från Sverige) uppmanas FN att granska hälsoriskerna (Anon. 2019).  

 

Figur 1. Ökad risk för leukemi vs beräknad styrka av lågfrekventa elektromagnetiska fält 
(Kheifits et al. 2018) 

Att signifikanta samband mellan cancer och långtidsexposition för lågfrekventa 
elektromagnetiska fält i flera studier (Feychting och Ahlbohm 1993, Baldi et al. 2011, Zhao 
et al. 2014, Kheifits et al. 2018) indikerar att det antagligen finns andra negativa medicinska 
effekter av lågfrekventa EMF. Naturligtvis, är inga människor intresserade av att delta i 
sådana långtidsstudier. Men flera rapporter har nått oss som beskriver effekterna när 
kvigor/kor betar under en kraftledning (Anon 2019): ”...betydligt lägre fekunditet (förmåga till 
dräktighet) då endast ca 50% av kvigorna som vistades under ledningen blev dräktiga efter 5-7 
insemineringar. Efter att betet stängts ute från kraftledningsgatan följande två år uppvisades 
normal fekunditet (100% dräktighet efter 1-2 semineringar)...”.  I ett annat exempel 
observerades att kor som haft en betesinhägnad under en högspänningsledning, också fått 
förhöjd missfallsfrekvens. Enligt tillfrågad veterinärexpertis kan enbart förhöjd 
magnetfältsnivå haft med saken att göra då foder, vatten, eller andra aspekter inte kan ge en 
möjlig förklaring. Flera oberoende observationer stödjer dock misstankarna om ett samband. 
I Vattenfalls samrådsredogörelse avslås dock vår uppfattning. En bredare litteraturgranskning 
ger dock stöd att anta en påverkan på ovulering och fekunditet hos kvigor och kor (och andra 



   
 

  4 
 

däggdjur) av EMF (Gye och Park 2012): “In cows, similarly, a 60 Hz, 30 µT EMF 16 hours 
per day extended the estrous cycle [35]. Because extension of the estrous cycle can decrease 
total ovulation opportunities in females during their fertile period of life, decrease in 
fecundity can be expected”  

Koldioxidbindning, skogsbruk- och skogsindustri 

Luftburna kraftledningar ger improduktiva kalgator som medför en kraftig försämring av 
möjligheterna till att substituera fossilbaserad energi och produkter. Vi stödjer vår 
uppfattning på att stora arealer skogsmark i Sverige (ca 300 000 hektar enligt beräkning 
nedan) ligger under luftledningar vilket förhindrar koldioxidbindning och därmed 
möjligheten att producera biobaserad råvara för energi och skogsprodukter (Canadell och 
Raupach 2007; Eriksson et al. 2007; Sahtre och O´Connor 2010; Lundmark et al. 2014, LRF 
2016).  

I kontrast till ovanstående studier redovisar Vattenfall i samrådsredogörelsen ett eget 
resonemang kring koldioxidbindning. Vattenfall påstår också att luftledningar inte har effekt 
på koldioxidbindning. Resonemanget är vagt och argumenterar för att unga träd som röjs vart 
8:e år i kraftledningsgator har en koldioxidbindande effekt. Något som är svårt att förstå när 
röjda träd i kraftledningsgatan lämnas för att brytas ned vilket leder till att CO2 avgår. Den 
biomassa som röjs bort i kraftledningarna används ju heller inte av skogsindustrin för att 
tillverka biobaserade produkter med substitutions- och långtidseffekter för 
koldioxidbindning.  Vi anser därför att Vattenfalls uppfattning och argument i 
samrådsredogörelsen går emot vedertagen forskning och kunskap på området. I kontakter 
med ledande forskare på området koldioxidbindning av skogsträd (personlig kommunikation 
Professor Johan Bergh) har vi fått svaret att Vattenfalls uppfattning om att kalgator inte 
orsakar effekt på skogens förmåga till koldioxidbindning är direkt felaktig. Vi ber att 
Vattenfall tar del av de vetenskapliga studier vi anför och kommer med en förklaring 
till sin uppfattning om att kalgator i skog inte medför negativa effekter för 
koldioxidbindning. Det är i sammanhanget värt att notera att de statliga myndigheterna 
Vinnova, Formas och STEM tagit fram ett förslag till nationell strategi för att främja en 
biobaserad samhällsekonomi (Anon 2011). Detta har resulterat i ett sammanhållet förslag till 
Forsknings- och innovationsstrategi för att understödja en biobaserad samhällsekonomi 
(Anon 2012; Anon 2015b) där hög produktion av bioråvara förutsätts. Det är därför svårt 
att förstå hur det går att blunda för marksnål modern kraftöverföringsteknik. Detta går helt 
emot de beslut som Sverige antagit om att minska CO2 utsläpp och verka för en ökad 
produktion av biobaserade produkter och energi (Anon 2011).  LRF:s uppfattning är därför 
att markförlagda kraftledningar måste vara bästa möjliga teknik med avseende på 
koldioxidbindning. Vi menar att påverkan på klimatet men också påverkan på jord- och 
skogsproduktion är samhällsviktiga funktioner enligt MB 3 kap 4 § där samhället tydligt 
uttrycker att den bördiga åkermarken behövs för att producera livsmedel och den produktiva 
skogen för att producera energi och råvaror. Detta syns tydligt i den nationella 
livsmedelsstrategin (Anon. 2017) och i den nationella skogsstrategin (Anon. 2018).  

I ett samhällsekonomiskt perspektiv är det intressant att reflektera över skogens ekonomiska 
betydelse för vårt land. Enligt svensk energi år 2011 har stamnätet en ledningslängd om ca 
15 000 km, regionnätet är ett ledningsnät om ca 93 000 km, och lokalnätet har en total längd 
om ca 74 000 km. Detta innebär om man antar att 50% av ytan under dessa luftledningar är 
produktiv skogsmark och att den effektiva bredden på kalgatorna (med kantträdszon) är ca 
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70m, 45m, respektive 20m resulterar det i att ca 336 000 ha skogsmark inte kan användas till 
skogsproduktion. Om man nu antar att 20% av ledningarna är samförlagda så innebär det 
fortfarande att skogsbruk förhindras på ca 300 000 ha skogsmark. Det går att värdera denna 
produktionsförlust om 300 000 hektar med medelpriset för skogsmark i Sverige som år 2012 
uppgick till 56 295kr/ha enligt Skogsstyrelsen. En sådan värdering indikerar att markvärdet 
som upptas av kraftledningar uppgår till 15-20 miljarder SEK.  

Den uteblivna skogsproduktionen ger också ett lägre nettoexportvärde för den Svenska 
skogsindustrin. Om vi antar att det årliga nettoexportvärdet är ca 130 miljarder SEK/år 
motsvarar bortfallet av 300 000 hektar skogsmark (ca 1,5% av den kommersiellt tillgängliga 
skogsmarksarealen i Sverige) ett förlorat nettoexportvärde om ca 2000 MSEK/år. Om man 
med en nuvärdesberäkning kapitaliserar en sådan utebliven årlig nettoexportintäkt under 
kommande 50års period med 2-5% ränta motsvarar det ett nuvärde om 30-70 miljarder SEK i 
förlorad nettoexport. Förutom direkta förluster av skogsproduktion och nettoexportvärde 
tillkommer intäktsförluster för staten i form av uteblivna bolagsskatter och den skatt som 
enskilda skogsägare betalar på skogsintäkter.  

Man kan givetvis säga att bortfallet av: 

- produktiv skogsmark,  
- uteblivna exportinkomster, och  
- skatteintäkter  

är samhällets och företagens kostnad för att ha tillgång till elkraft men vore det inte intressant 
att beräkna och jämföra denna kostnad för skilda teknikalternativ? (LRF 2016). Vi vill hävda 
att skogsmark i framtiden kommer att ha ett ännu större värde när fossilbaserade produkter 
och energi behöver ersättas av biobaserad råvara. Detta bör leda till en ökad användning av 
mer marksnål kraftöverföringsteknik.  

Vi vill också nämna en sak till som Vattenfall tycks förbise i sina bedömningar av bästa 
möjliga teknik: Den nationella skogstrategin (Anon. 2018) har målet att öka Sveriges 
produktion av skogsråvara. Vi vill vi mena att möjligheter till en ökad skogsproduktion 
påverkas negativt av luftledningar. Markförlagda ledningar utgör ett mer marksnålt alternativ 
vilket därför bidrar till att nå målen i skogsstrategin (Anon. 2018). Hur förhåller sig 
Vattenfall som statligt affärsverk till statens mål om en ökad skogsproduktion i den 
nationella skogsstrategin? OBS: Vi saknar ett svar i samrådsredogörelsen. 

Vi vill också påminna att skogen binder koldioxid och därmed bidrar till Sveriges 
demokratiskt beslutade miljömål. Hur förhåller sig Vattenfall som statligt affärsverk till 
statens klimatmål? OBS: Vi saknar ett svar i samrådsredogörelsen. 

Jordbruk 

För jordbrukets del orsakar luftledningarnas stolpfundament direkta odlingshinder på den 
åkermark som passeras av luftledningar, vilket i regel innebär produktionsförluster. Detta 
markintrång består inte enbart av den yta som upptas av en ledningsstolpe, dess fundament 
och eventuella stolpstag utan också de merkostnader och den nedsatta växtproduktion som 
uppstår till följd av skyddsområdet intill ledningsfundament/stag och den markpackning som 
uppstår när traktorer behöver vända-snäva in markbearbetning intill ledningsfundamenten. 
Restriktioner för markanvändning under en luftledning försvårar-förhindrar också utförandet 
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av åtgärder som konstbevattning, bränning, lagring av virke och/eller jordmassor (Anon 
2015a).  

Den nationella livsmedelsstrategin (Anon. 2017) har målet att öka Sveriges produktion av 
livsmedel. Vi vill vi mena att jordbrukets möjligheter till en ökad livsmedelsproduktion 
påverkas negativt av luftledningar. Markförlagda ledningar utgör ett mer marksnålt alternativ 
vilket därmed bidrar till att nå målen i livsmedelsstrategin (Anon. 2017). Hur förhåller sig 
Vattenfall som statligt affärsverk till statens mål om en ökad livsmedelsproduktion i 
den nationella livsmedelsstrategin? OBS: Vi saknar ett svar i samrådsredogörelsen. 

Elsäkerhet, byggnation, och landskapsbild 

Vad vi förstår pågår ett omfattande och långsiktigt arbete hos många kraftbolag som syftar till 
att öka driftssäkerheten där luftledningar med lägre spänningsnivåer ersätts av markförlagda 
ledningar (Svensson 2012, Anon 2015b, Anon 2015c). I dessa sammanhang refereras det till 
att detta innebär en övergång till högre el- och driftssäkerhet. De blygsamma 
markanspråken vid kabelförläggning (ABB 2011; Siemens 2011) och frånvaron av 
luftledningsstolpar och kraftiga elektromagnetiska fält ger mycket större möjligheter till 
bostadsbyggande med en mer opåverkad boendemiljö och landskapsbild.  

Under det sista decenniet har det tillkommit mark/sjö-förlagda högspänningsledningar som 
med hög driftssäkerhet. Vi ser också att markförlagd kabel blir allt vanligare i tätortsnära 
miljöer där inverkan av magnetfält och visuell störning bedöms ge så stora effekter att 
markkabel väljs (Stockholms ström). Med hänvisning till Miljöbalken 2 kap. 3 § menar vi 
att mark/sjöförlagda kraftledningar bör få ökad användning då det minimerar påverkan på 
byggande, boende, och naturmiljö och de gröna näringarnas produktion.  

Dessa fördelar är argument som talar starkt för ett markförlagt kabelalternativ. Från 
samrådsredovisningen ser vi att dessa synpunkter delas med andra remissinstanser, tex 
Uppsala kommun. 

Visuella störningar och magnetfält påverkar marknadsvärdet av fastigheter 

En kraftledning i ett öppet landskap innebär både ett visuellt och ett elektromagnetiskt intrång 
på fastigheter som ligger i närheten av kraftledningen. De sammanlagda effekterna av visuell 
störning och elektromagnetiska fält ger en betydande nedsättning av marknadsvärdet på 
bostäder som ligger närmare en högspänningsledning än ca 500 meter i ett öppet landskap. 
Detta gäller förståss också om kraftledningsgatan inte skulle passera över fastighetsgränsen 
till bostadshus. I det nu aktuella undersökningssamrådet föreslås luftledningssträckor som 
innebär att ledningarna ligger på ett besvärande avstånd från bostadshus. Vi anser därför att 
det är många bostäders boendekvalitet och marknadsvärde skulle drabbas om luftledning 
väljs i det aktuella projektet. 

Expropriationslagens grundprincip vilar på att fastighetsägaren ska hållas skadeslös för 
minskningen av fastighetens marknadsvärde vid markintrång. Vi vill därför påminna om 
att denna grundprincip bör gälla i kommande förhandlingar med fastighetsägare. LRF är 
positiv till frivillig förhandling, men vill poängtera att det är viktigt att markägarna får 
tillgång till ett sakkunnigt biträde på Vattenfalls bekostnad. Maktförhållandet är synnerligen 
ojämnlikt och det är helt nödvändigt att samhället, som i detta fall representeras av Vattenfall, 
ger dem som måste släppa till mark till samhället den hjälp de behöver.   
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2. Bästa möjliga teknik med hänsyn till produktionsmark, naturmiljö, 
hälsa och byggnation. 

I samrådsunderlaget framgår att luftledningar ses som störande för landskapsbild, boende 
(och byggande), naturvårdsintressen, men också innebär en begränsning av markanvändning 
för de gröna näringarna.   LRF vill som företrädare för det gröna näringslivets företagare 
framföra argument för att nuvarande luftledning ersätts med en markförlagd ledning. Vi vill 
här redovisa ett citat av Hylander (2014):  

 ”…I det svenska kraftnätet genomförs för närvarande stora investeringar. Skälen till dessa 
investeringar är flera, värt att nämnas är integration av de baltiska staterna i det europeiska 
kraftnätet, ökande överföringsförmåga till Tyskland och Polen, ökad andel förnybar 
elproduktion, kapacitetshöjningar på befintliga kärnkraftverk och nedläggningen av 
Barsebäck samt ökad import och export av elenergi inkluderande transferering av energi 
från andra länder över Sverige. 

Alla dessa investeringar sker på kommersiella villkor, investeringar i t.ex. vindkraftsparker 
görs av privata företag med företagsekonomiska kalkyler. 

Men utbyggnaden och förstärkningen av elnätet för dessa investeringar görs med utnyttjande 
av gammal tvångslagstiftning, där markägarna erhåller enbart symbolisk ersättning för 
intrången. Till skillnad mot många andra industriländer vill kraftbolagen även här använda 
föråldrad distributionsteknik med luftledningar, som enbart ger marginellt lägre 
investeringskostnad men ett mycket stort markintrång och en stor miljöpåverkan. 
Undertecknad är mycket förvånad att kraftindustrin fortfarande försöker, mot bättre vetande, 
hävda att det enda alternativet för kraftöverföringar är växelspänningsledningar i 
luftledningar. Fakta är att det finns en rad möjliga tekniker tillgängliga för att erhålla de 
nätkvalitéer de efterfrågar med markförlagd kabel. Med modern teknik kan kraftföretagen 
framtidssäkra sin elkraftdistribution så att ett modernt elnät med ökade krav på styrbarhet 
och anpassat för nya elproduktionskällor erhålls, som exemplen från Tyskland visar. 

Varför vill man då använda 1950-talsteknik på 2000-talet? Motiven förbryllar, men enda 
tänkbara anledningen kan vara att man vill utnyttja en gammal marginellt billigare teknik, 
luftledningar med stor miljöpåverkan, då man har möjlighet med föråldrade lagar att 
tilltvinga sig det markutrymme som krävs.” 

LRF delar Hylanders uppfattning om att markförlagd kraftöverföring måste representera 
bästa möjliga teknikalternativ då det ger en ökad förmåga till styrbarhet och 
framtidsanpassning till nya elproduktionskällor (Anon. 2016), är mer marksnålt, innebär 
bättre boendemiljö för närboende och ger bättre möjligheter till bostadsbyggande. Enligt 
miljöbalken ska hänsyn tas till de externa effekter som uppstår av en kraftledning. Hur kan 
det vara tillåtet för Vattenfall att fortsätta använda en kraftöverföringsteknik som ger så stor 
miljöpåverkan och åtföljande produktions- och/eller marknadsvärdeminskning för 
närliggande fastigheter? Jämför här vad som gäller för andra företag där ökande miljökrav 
diskvalificerar användning av äldre tekniklösningar inom t.ex. skogsindustri, kemiindustri, 
och bilindustri.  
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3. Merkostnad för en markförlagd kraftledning 

Vi vill passa på att fråga Vattenfall om vad merkostnaden i det nu aktuella projektet skulle 
vara om man ersätter nuvarande luftledning med en markförlagd elkabel i samma 
ledningssträcka? Kanske att merkostnaden per överförd kWh sett under ledningens livslängd 
egentligen är mycket marginell? Vi vill ge följande tankeexempel, som Vattenfall gärna får 
korrigera, uppdatera och återkomma med kommentarer på:       

Om man antar att ledningen Brillinge – Funbo (en sträcka på ca 15 km sammanlagd 
ledningslängd enligt Vattenfall) får en årsmedelströmlast om 170 A * driftspänningen 132kV 
blir medeleffekten 38,3 MW vilket multiplicerat med årets timmar ger att det årligen överförs 
ca 335,3 GWh. Energiöverföringen under ledningens tekniska livslängd (ca 50 år) blir då 
335,3 GWh/år * 50 år = 16 766 GWh. Merkostnaden per kWh av en markförlagd ledning blir 
då lika med merkostnaden för den markförlagda ledningen delat med den överförda effekten. 
Låt säga att merkostnaden vid förläggning av en markkabel uppgår till ca 50 MSEK. Då blir 
merkostnaden för markkabel = 50 MSEK / 16 766 GWh = 0,25 öre/kWh eller om man så vill 
0,0025kr/kWh.  

Är 0,0025 kr per kWh något att prata om då de flesta konsumenter idag har en totalkostnad 
för el som ofta överskrider 1 kr per kWh? LRF anser att en merkostnad om 0,0025 kr per 
kWh behöver vägas mot ledningens externa effekter och kostnader för jord- och skogsbruk, 
företag, och boende. Enligt miljöbalken ska hänsyn tas till de externa effekter och kostnader 
som uppstår för närboende vid nybyggnation av en kraftledning. Det kan ju inte enbart 
vara Vattenfalls företagsekonomiska kalkyl som ska vara vägledande när en ny 
kraftledning ska prövas?! I synnerhet om merkostnaden skulle begränsa sig till 0,0025 kr 
per överförd kWh för en markförlagd ledning mellan Brillinge – Funbo. 

Vi anser att Vattenfall behöver komplettera sitt samrådsunderlag avseende en värdering av 
hur externa effekter påverkar den totala kostnaden för en luftledning vs. markförlagd ledning 
där ingår också de externa kostnader som uppstår: 

• Vattenfall har enligt miljöbalken ett ansvar för de externa effekter och externa 
kostnader som uppstår för närboende och samhälle (omöjligt att bygga inom 
ledningsområdets magnetfält, landskapsbilden försämras med en kraftledning vilket 
leder till lägre marknadsvärden av fastigheter/bostäder, mm.) vid byggande av en 
kraftledning. Vi ber därför att Vattenfall i ett kompletterande samråd redogör hur 
marknadsvärdet och produktionsvärdet av jordbruksmark och skogsmark påverkas vid 
uppförande av en luftledning vs en markförlagd ledning. 

• Vi vill också anföra att kostnaderna för drift och underhåll av en luftledningsgata 
förutsätter skötselåtgärder med kalröjning vart 8:e år, fällning av farliga träd i 
kantzonen/helikoptertoppning, helikopterbesiktning, jordtagsmätning mm. Dessa 
kostnader är avsevärt högre för en luftledning men finns ej med i investeringskalkylen 
utan dessa kostnader överförs istället på kunderna via nätavgiften. Vi kräver 
därför att Vattenfall redovisar en totalkalkyl för alternativet med markförlagd ledning 
vs. luftledning där också löpande kostnader för drift och underhåll ingår. 
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Sammanfattning 

LRF anser att valet av teknik för kraftöverföring på den nu aktuella sträckan bör belysas med 
hänsyn till vad som skrivs i 2 kap. 3§ och 3 kap. 4§ miljöbalken att bästa möjliga teknik ska 
användas som orsakar minsta möjliga skada och intrång på miljön och andra motstående 
intressen med avseende på jordbruks- och skogsbruksproduktion, boende, byggande, miljö 
och övrig samhällsekonomi. I sammanhanget vill LRF påpeka att de demokratiskt beslutade 
nationella strategierna avseende klimat, skogs-, och livsmedelsproduktion innehåller mål om 
att de areella näringarna ska producera mer energi, bioråvara, och livsmedel i framtiden. För 
att uppnå statens (och samhällets) målvision bör Vattenfall (ett halvstatligt affärsverk) 
analysera effekter av en mer marksnål teknik i kraftledningsprojekt.   

Med andra ord, om tekniskt möjligt att använda sig av markförlagd elkabel på den aktuella 
sträckan anser LRF att en analys skall utföras av Vattenfall där samtliga kostnader ingår för 
att möjliggöra en samhällsekonomisk jämförelse av luftburen- respektive markförlagd 
kraftledning med avseende på de kostnader som uppstår till följd av: 

- elektromagnetiska fält - risk för cancer och andra effekter 
- natur- och kulturmiljö och det rörliga friluftslivet  
- boendemiljö och framtida möjligheter till byggande 
- koldioxidbindning och skogsproduktion med hänsyn till nationella skogsstrategin  
- livsmedelsproduktion med hänsyn till nationella livsmedelsstrategin 
- marknadsvärdeförändring av närliggande fastigheter 
- drift och underhåll av ledningsgator 

LRF menar att markförlagd elkabel både baserat på växelströms- och HVDC-VSC teknik bör 
beaktas som bästa möjliga teknik (ABB 2011, Siemens 2011, Anon. 2016) då det jämfört 
med luftburna växelströmsledningar ger fördelar för samhälle, företag, och boende. LRF ber 
därför att Vattenfall återkommer med ett uppdaterat samrådsunderlag som innehåller en 
jämförelse av olika tekniska alternativ som bygger på offerter framtagna av möjliga 
leverantörer av kraftledningssystem tillsammans med en mer djupgående samhällsekonomisk 
jämförelse av skilda teknikalternativs externa kostnader som ansluter till de hänsyn som 
föreskrivs i 2 kap. 3§ och 3 kap. 4§ miljöbalken samt de nationella skogs- och 
livsmedelsstrategierna antagna av riksdagen. Ett sådant förfarande kan klargöra vad som 
sammantaget får anses vara bästa möjliga tekniklösning för närboende, miljö, och övrig 
företags- och samhällsekonomi.  

Vår uppfattning är att bästa tillgängliga teknik för kraftöverföring skall användas i det 
svenska elnätet. LRF Mälardalen anser tillsvidare att en nya markkablar, gärna förlagd till 
befintliga luftledningsgator, utgör bästa teknikalternativet och därmed, enligt miljöbalken, en 
förutsättning för få bygga nya kraftledningar mellan Brillinge-Funbo. 

, ordförande, LRF Mälardalen 
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From:
To:
Subject: Kraftledning mellan Brillinge och Funbo i Uppsala kommun
Date: den 4 maj 2020 20:44:08

Svar på samråd om planerad kraftledning mellan Brillinge och Funbo.
Vi äger 
Vi ser att det har kommit upp ett nytt förslag om sträckning av luftledning.
Sträckningsalternativ B4.
Vi vill inte ha en luftledning så nära gården.
Det är början till industriområde omkring våran gård som kommer att utökas i framtiden.
Vi motsätter oss med bestämdhet en dragning med luftledning och förordar en markkabel istället efter motorvägen 
En luftledning kommer att behöva grävas ner inom en snar framtid när staden växer ut över Vaksala slätten

Markägare till 



      
  

  

  

Uppsala den 27 april 2020 

 

Synpunkter gällande ny 30 kv-ledning mellan Brillinge och Funbo i Uppsala kommun.  

Berörd Fastighetsägare:  Se bifogad personer.  

Vi  tycker följande: att kraftledningen skall grävas ner.   

Inledning 

Vi undrar om det blir en luftburen kraftledning, är Vattenfall då beredd på att ersätta 
fastighetsägares marknadsvärden. Mark- och Miljödomstolen har i en dom gjort bedömningen att en 
ledningsstolpe som är synlig från bostadshus upplevs såsom dominerande inslag, vilket innebär att 
nätägaren är tvungen att utge ersättning, även fast avståndet är utanför 200-metersgränsen. Skäve 
bys fastigheter berörs av sträckningsalternativ B 1 (Luftledning). Tillkommande ersättning kan även 
utgå för magnetfältet runt ledningen vars strålning kan ge leukemi. Även elöverkänslighet måste 
beaktas. 

Det finns idag tillräckligt med forskning som visar att den Elektromagnetiska strålningen från 
högspänningsledningar i luften påverkar människan, djur, växter samt ökar CO2 ekvivalenten många 
gånger mer än i jämförelse med nedgrävd markkabel. Då vi idag vet att markkabel är betydligt 
säkrare, påverkar människan, djur, pollinering av våra växter och miljön mindre samt minskar CO2 
avtrycket, är markkabel det alternativ som bör användas. (Källhänvisning : Folkhälsomyndigheten och 
Cancerfonden)  

Lite mer juridik, minsta möjliga påverkan   

Om en ansökan om nätkoncession avseende luftledning på stolpar berör brukningsvärd 
jordbruksmark kan det finnas goda skäl att överväga om ledningen istället bör förläggas på någon 
annan plats, eller om den i vart fall bör grävas ned i marken. När en kraftledning ska byggas gäller 
särskilda krav enligt miljöbalken om att bästa möjliga teknik ska väljas med hänsyn till bland annat 
produktionsmark, naturmiljö, hälsa och byggnation enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. 

Pågående markanvändning 

Enligt 3 kap 4 § miljöbalken är jord- och skogsbruket av nationell betydelse. Vi undrar om Vattenfall 
har underlag för bedömningar hur möjligheten att i framtiden bedriva rationella jord- och skogsbruk 
kommer att påverkas av luftburen ledning, i jämförelse med markkabel. Även underlag hur 
hushållning med brukningsvärd jordbruksmark påverkas av såväl val av teknik som planerade 
ledningsstråk efterlyses. 



Jordbruk och djurhållning - brukningshinder 

Luftledningarnas stolpfundament orsakar direkta odlingshinder på den åkermark som passeras av 
luftledningar, vilket i regel innebär produktionsförluster. Detta markintrång består inte enbart av den 
yta som upptas av en ledningsstolpe, dess fundament och eventuella stolpstag, utan också de 
merkostnader och den nedsatta växtproduktion som uppstår till följd av skyddsområdet intill 
ledningsfundament/stag och den markpackning som uppstår när lantbruksmaskiner behöver vända 
intill ledningsfundamenten. Sammantaget ger dessa hinder en ökad miljöpåverkan i form av högre 
koldioxidutsläpp samt ökad risk för utlakning av växtnäringsämnen. Restriktioner för 
markanvändning under en luftledning försvårar och förhindrar likväl utförandet av åtgärder såsom 
konstbevattning mm. 

Upplandsjordarna är också ett av Sveriges mest högproduktiva odlingsytor och att då göra intrång på 
dessa odlingsytor verkar inte förenligt med Sveriges nationella mål. 

Livsmedelsstrategin 

Den nationella livsmedelsstrategin har målet att öka Sveriges produktion av livsmedel. Jordbrukets 
möjligheter till en ökad livsmedelsproduktion påverkas negativt av luftledningar vilket även 
fastslagits av mark- och miljödomstolen som fastställde Energimarknadsinspektionens beslut att 
förbjuda EON att bygga 130 kV luftledning över högproduktiv jordbruksmark i Skåne. Rättsfallet 
belyser att inte enbart investeringskostnader ska beaktas i kalkylen. Domstolen bedömde att de 
hinder som luftledningen innebär för brukandet av åkrarna är för stora sett över ledningens livslängd, 
som i detta fall beräknades till 100 år. Vidare ansågs det rimligt att välja markkabel eftersom 
merkostnaden för markkabel uppvägs av nyttan för lantbruket. Markförlagda ledningar utgör ett mer 
marksnålt alternativ vilket därmed bidrar till att nå målen i livsmedelsstrategin. 

Landskapsbild 

De nu planerade ledningsstråken går genom såväl skogsmark som öppen mark i form av odlings- och 
hagmark. Under lång tid har marken brukats och levererat mat och foder. Det öppna landskapet är 
signifikant för Sverige och tillför höga biologiska värden. Stråken som planeras gå genom skog är värd 
att bevara för den klimatriktiga virkesproduktionen och bevarande av naturvärden. Luftburna 
ledningar inom området kommer att fördyra brukandet, öka miljöbelastningen samt försämra 
skördarna. 

Vattenfall har tidigare medgett att luftledningarna om 132 kv blir ett synligt inslag i landskapet, att 
stolparna är "relativt stora konstruktioner". Trots detta har Vattenfall två alternativ med 
luftledningar kvar i sin undersökningssamråd. Dessa ledningar kommer att bli ett dramatiskt inslag i 
en landskapsbild med bland annat riksintressen, C36.  

En kraftledning i ett öppet landskap innebär både ett visuellt och ett elektromagnetiskt intrång på 
fastigheter som ligger i närheten av kraftledningen. Vidare orsakar störningarna en betydande 
nedsättning av marknadsvärdet på berörda fastigheter. Även intrång på riksintressen för 
kulturminnesvården måste beaktas. 

 Markledningar släpper ut betydligt mindre C02 



CO2  utsläppen ökar kraftigt med luftledningar i jämförelse med markledningar. Idag har vi stort 
fokus på att få ned CO2 utsläppen och EU har beslutar att utsläpp av CO2 och växthusgaser skall 
minskas med 80-95% till 2050. Det är själva anläggningen av de breda ledningsgatorna som frigör 
växthusgasen Metan som ökar kraftigt vid anläggning av luft-ledningar. Metangas är en CO2 
ekvivalent växthusgas som kommer att ge CO2 utsläpp i årtionden efter färdigställandet. 
(Källhänvisning: Carbon footprint repor!) 

Skador på bisamhällen nära högspänningsledningar 

Att pollinering av våra växter har blivit ett allt större problem är fastställt och att våra insekter och i 
synnerhet bin och humlor har minskat har nog de flesta sett med egna ögon, men varför? Forskare 
tror sig nu ha svaret. Nu har man inte forskat på just 130kV ledningar men vid högre spänningar finns 
det en klar koppling. När det gäller 130kV ledningar så vet man inte sambanden, därför måste 
försiktighetsprincipen råda. Amerikansk forskning på bisamhällen visar tydligt att bin påverkas 
negativt av strålning från högspänningsledningar. 

Effekter på honungsbin som utsätts för högspänningsledning är flera. 

(1) Ökad temperatur i bikupan 

(2) onormal propolisering 

(3) fördröjd käftviktförstärkning 

(4) överskott av drottningceller 

(5) minskning av uppfödningsområde 

(6) dålig vinteröverlevnad. 

(Källhänvisning: Biocancern, lnc. , Chicago, IL (USA); IIT Research lnst. , Chicago, IL (USA) ) 

 

Kreatur och rådjur tappar orienteringen av strålningen från Högspänningsledningar. 

Bönder har i århundraden känt till att boskapsbesättningar har en otrolig förmåga "att alla peka i 
samma riktning". Förra året upptäckte en grupp tyska och tjeckiska forskare orsaken till denna 
anpassning , de har en inbyggd kompass. Laget använde satellitbilder från Google Earth för att 
utesluta alternativa förklaringar som vinden och solen , och visa att ko och hjortbesättningar 
tenderar att peka mot magnetisk nord som en levande huvudkompassnål. Nu har samma 
forskningsgrupp funnit att högspänningsledningar, som avger starka magnetiska fält, stör 
orienteringen för boskap och rådjur. Nära dessa linjer går djuren vilse och positionerar sig 
slumpmässigt. Detta är ännu ett bevis på att kor och hjort har en magnetisk förnuft som bara blivit 
tydlig för oss. (Källhänvisning: Discover)  

Skador på människor 

När det gäller effekter på människor är forskningen enig när det gäller bl.a. Leukemi hos barn. I andra 
fall är den delad, men Cancer ökar dramatiskt i Sverige, det är ett faktum som Folkhälsomyndigheten 



och Cancerfonden pekar på. Ett antal negativa hälsoeffekter har studerats för eventuell association 
med ELF-magnetfältexponering. Dessa inkluderar bl.a. barncancer, cancer hos vuxna, depression, 
självmord, kardiovaskulära störningar, reproduktiv dysfunktion, utvecklingsstörningar, 
immunologiska modifieringar, neurobehavioural effekter och neurodegenerativ sjukdom. Här måste 
försiktighetsprincipen vägas in.  

Källhänvisning: 

1. Folkhälsomyndigheten, Cancerfonden 

2. WHO Världshälso-organisationen 

3. National Cancer lnstitute 

 

Effekter av högspänningsöverföringslinjer på människor och växter 

Långsiktiga hälsoproblem; 

(1) Risk för att skada DNA. 

• Vår kropp fungerar som en energivågsändare och mottagare, som inkorporerar och svarar på EMF. 
Faktum är att vetenskaplig forskning har visat att varje cell i din kropp kan ha sin egen EMF, som 
hjälper till att reglera viktiga funktioner och hålla dig frisk. 

• Starka, artificiella EMF-material som de från kraftledningarna kan förvränga och störa din kropps 
naturliga EMF, vilket skadar allt från din sömncykel och stressnivåer till ditt immunsvar och DNA! 

(2) Risk för cancer. 

• Efter hundratals internationella studier är beviset som länkar EMF till cancer och andra 
hälsoproblem högt och tydligt. Högspänningsledningar är de mest uppenbara och farliga, men 
samma EMF finns i gradvis minskande nivåer längs nätet, från transformatorer till transformatorer till 
bostäder.  

(3) Risk för leukemi. 

• Forskare fann att barn som lever inom 100 meter från kraftledningar hade en 70% större risk för 
leukemi än barn som lever 2000 meter bort eller mer. (Enligt British Medical Journal, juni 2005). 

(4) Risk för neurodegenerativ sjukdom. 

• "Flera studier har identifierat yrkesmässig exponering för extremt lågfrekventa elektromagnetiska 
fält (EMF) som en potentiell riskfaktor för neurodegenerativ sjukdom." (Enligt Epidemiology, 2003 
Jul, 14 (4): 413-9). 

(5) Risk för missfall. 



Det finns "starkt potentiellt bevis på att prenatal maximal magnetfältxponering över en viss nivå 
(möjligen runt 16 mG) kan vara associerad med missfallsrisk." (Enligt Epidemiology, 2002 Jan, 13 
(1):9-20). 

Källhänvisning: Jignesh Parmar has completed M.Tecl1 (Power System Control), B.E(Electncal)  

Vad säger lagen? 

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler: 

BEVISBÖRDA HOS UTÖVAREN. Den som bedriver eller har för avsikt att bedriva en verksamhet eller 
vidta en åtgärd ska kunna visa att verksamheten kan bedrivas - eller åtgärden vidtas på ett 
miljömässigt godtagbart sätt.  

FÖRSIKTIGHETSPRINCIP. Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet att vidta de 
åtgärder som behövs för att negativa effekter på hälsa och miljö ska förebyggas, hindras eller 
motverkas. 

BÄSTA MÖJLIGA TEKNIK. För yrkesmässig verksamhet ska man använda sig av bästa möjliga teknik 
för att förebygga skador och olägenheter. Tekniken måste, från teknisk och ekonomisk synpunkt, 
vara industriellt möjlig att använda i branschen i fråga. 

LÄMPLIG LOKALISERING. För alla verksamheter och åtgärder, som inte är av försumbar betydelse, 
ska en sådan plats väljas att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och för miljön. 

Källhänvisning: Svenska Kraftnät "Elnät i fysisk planering" sidan 19  

Störande ljud 

Vid fuktigt väder kan elledningar alstra ett sprakande ljud som liknar ljudet från ett brinnande 
tomtebloss. Ljudet beror på att det uppstår urladdningar kring faslinorna, s.k. koronaurladdningar. På 
en ren och torr faslina är urladdningarna mycket små och ljudet är inte hörbart. När faslinorna är 
våta samlas en mängd vattendroppar på undersidan. Dropparna förstärker det elektriska fältet på 
ledarytorna och detta ökar antalet urladdningar. Vid t.ex. kraftigt regn eller rimfrost på faslinan, kan 
också rena toner höras. 

 Källhänvisning: Svenska Kraftnät "Elnät i fysisk planering" Sida 60  

 

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap 

MSB ser allvarligt på blottläggning av samhällsnödvändig infrastruktur såsom kraftledningar. 

Bakgrund; 

MSB bildade 2017 en arbetsgrupp med syftet att förbättra samordningen av arbetet med att 
förebygga, mildra effekterna av och öka förmågan att hantera naturolyckor och naturhändelser i 
Sverige. I arbetsgruppen deltar 15 myndigheter, SKL samt länsstyrelserepresentanter. Hot från krig 
och terrorism. Elektromagnetisk puls (EMP) från kärnvapen kopplar t.ex. till kraftledningfil och kan 



förstöra ansluten utrustning. Direktinjicering innebär att någon leder in kraftiga strömpulser direkt på 
el- eller datakablar i en byggnad. Terrorism kan inriktas mot myndighetsbyggnader, departement, 
etc. (ledningsfunktioner), mot förbindande infrastruktur (kraftledningfil, vägar, telemaster, etc.), eller 
direkt mot allmänheten i ett visst område (t.ex. slå ut alla informationskanaler inom ett geografiskt 
område).  

Solstormar är kraftiga energiutbrott på solen som består av strålning eller laddade partiklar. Stormar 
på solen kan påverka vardagen på jorden genom exempelvis elavbrott, norrsken eller störningar i 
flygtrafiken." Men samhällets sårbarhet för solstormar ökar i takt med att utvecklingen går framåt 
och att beroendet av exempelvis el och elektronik blir större. 

  Kraftledningar i luft torde vara enklare att sabbotera än markkabel. 

 Källhänvisning: Vägledning för risk- och sårbarhetsanalys 

Epost MSB reg1strator@msb.se  

 

Kostnad markkabel vs luftledning 

För en dimensionering av nät på spänningsnivåerna 220 kV och 400 kV kan anläggningskostnaden för 
en mark- kabelförbindelse vara 5 -15 gånger högre än för en luftledning med samma 
överföringskapacitet. På lägre spänningsnivåer blir kostnadsskillnaden mellan markkabel och 
luftledning mindre. För en ledning på 40-50 kV kan anläggningskostnaden för en markkabel i många 
fall vara ungefär den dubbla jämfört med en luftledning med motsvarande överföringskapacitet. Vid 
en kostnadsjämförelse (kabel/luftledning) måste också de framtida underhållskostnaderna beaktas. 
Här har de väderskyddade markkablarna stora fördelar jämfört med icke trädsäkra luftledningar. I 
väderkänsliga områden kan ett nytt lokalnät med markkabel - sett över hela livslängden - till och med 
bli billigare än ett nät med isolerad luftledning. De lokala landsbygdsnäten kommer troligen att 
fortsätta att byggas om till nät med nedgrävd kabel. För dessa nätnivåer talar leveranssäkerheten 
starkt för kabel. Sett i ett långt perspektiv kan också de totala kostnaderna i ett markkabelnät snarare 
bli lägre än i ett nät med isolerad luftledning. 

Vattenfall har dock INTE specificerat kostnaderna alls för den aktuella 130kV ledningen så här får 
man göra ett realistiskt antagande enligt ovan att kostnaderna för 130 kV markkabel INTE kan vara 
orealistiskt mycket högre än Luftledning. 

Källhänvisning: Svenska Kraftnät "Elnät i fysisk planering" Sida 38-39  

 

Fördelar markkabel 

• Påverkar inte framtida utveckling av fastighet och bygd. 

• Bättre produktionsförutsättningar. Jordbruk kan bedrivas i stort sett utan påverkan med 

markkabel, förutom i etableringsfasen. 



• Minskat mark intrång. 

• Mindre klimatpåverkan. 

• Mindre påverkan elektromagnetiska fält. 

• Påverkar inte kulturmiljön eller friluftsliv. 

• Påverkar inte landskapsbilden eller sänker fastighetens värde. 

• Utebliven trädsäkring samt underhåll av skogsgator  

Sammanfattningsvis 

Merkostnaden och komplexiteten med markförlagd kabel vägs mer än väl upp av den, fördyrade 
brukningen av åkermarken, den minskade produktionen i skog och åkermark, förstörande av 
landskapsbilden och mer omfattande magnetfält som en luftledning skulle orsaka. Vattenfall ska inte 
enbart beakta investeringskostnaden i sin kalkyl vid val av bästa möjliga teknik utan en 
samhällsekonomisk beräkning ska ligga till grund för beslut om kabel eller luftledning.  

Vattenfall måste bevisa att ändamålet med ledningen uppnås med minsta intrång och lägenhet för 
människors hälsa och miljön, vilket bland annat innebär att sökanden ska bevisa att 
ledningsdragningen har det lämpligaste läget, och att luftledning är det lämpligaste sättet att 
förlägga ledningen.  

Brukningsvärd jordbruksmark ska så långt som möjligt skyddas mot påtaglig påverkan. Man får i vissa 
fall använda sådan brukningsvärd mark för att tillgodose väsentliga samhällsintressen, som en 
allmännyttig ledning. I sådana fall måste dock Vattenfall bevisa att behovet av ledningen inte kan 
tillfredsställas genom att någon annan mark tas i anspråk. I denna bedömning får principen om god 
hushållning med mark en stor betydelse. Denna princip innebär att markområden ska användas för 
det ändamål för vilka de är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov.  

Stolparna till luftledningen och medföljande vajerstag kommer att medföra brukningshinder som en 
markförlagd kabel inte gör. En markförlagd kabel på ett visst djup utgör normalt inte hinder för 
brukande av jordbrukets redskap, inte heller för modern bevattningsteknik. Ett sakkunnigt 
anläggande av markkabel med iakttagande av befintliga täckdikningsledningar anses inte heller 
medföra brukningshinder. En markkabel får inte, till skillnad från en luftledning, en påtaglig påverkan 
på landskapsbilden i ett öppet och flackt jordbrukslandskap och Uppsala slätten är till och med ett 
riksintresse för kulturminnesvården , C36. 

 C 36 

Ledningsområdet ligger dessutom inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården, C36 
Vaksala. 

De stora naturvärden lägger grunden till Riksintresset C36 eller såsom Kommunen själv beskriver sitt 
Riksintresse C36 2016; 

"De flacka dalgångarna präglas av öppet odlingslandskap med vida utblickar över öppna fält. På 
moränhöjderna finns naturlig betesmark och skogspartier som bildar fond till det öppna landskapet. 



Hagmarkerna har i många fall ett rikt inslag av ek och hassel som ger området en pastoral prägel. I 
mötet mellan åker och skog ligger bebyggelsen. I den sydöstra delen ligger Jällas arrendegårdar 
regelbundet utskiftade på slätten med sina respektive boningshus och vinkelställda ladugårdar. 
Vaksala kyrkhöjd utgör ett dominerande inslag i landskapsbilden, med kyrkspiran som är väl synlig 
från hela bygden. Väg 288 går genom området mot Uppsala stad. Från Vaksala kyrkohöjd går vägen 
rakt in mot Uppsala domkyrka och utgör en del av drottnings Kristina raka infartsvägar mot staden 
anlagda 1643. 

 

Vattenfall och markförlagda ledningar 

Vattenfall har tidigare erbjudit sig att utföra markförlagda ledningar. 2019-01-10 behandlade 
Stockholms stad en förfrågan från Vattenfall att utföra två nya 132 kV markförlagda ledningar mellan 
Barkaby och Järfälla i Stockholm. Vattenfalls förslag att att dra markförlagda ledningar är jämfört 
med en luftledning bättre för det övergripande visuella intrycket av området, vilket även borde gälla 
Uppsala stad som vill bevara sitt slättlandskap. 

 Själva arbetet tänkte sig Vattenfall enligt följande; 
"Markkablarna planeras att rörförläggas längs hela sträckan. Med det menas att man först lägger 
tomrör i marken och sedan drar/skjuter i kabeln på lämpliga sektionsindelningar. Vid rörförläggning 
kan en större andel av de uppschaktade massorna återanvändas vid återfyllning än vid 
traditionell kabelförläggning, då rörförläggning inte ställer lika höga krav på återfyllnadsmassorna. 
Kringfyllningen ska bestå av kabelsand, men för resterande fyllning kan uppschaktade massor till stor 
del användas. Detta innebär att behovet av att transportera bort schaktmassor och transportera 
in nya återfyllnadsmassor minskar." 
 
Vidare konstanterar Vattenfall att "för markförlagda ledningar krävs inget regelbundet underhåll". 
 
Med tanke på; 
 
- Riksintressen 
 
- Samhällsskydd och beredskap 
 
- Störande ljud 
 
- Effekter på människor och växter 
 
- Landskapsbilden 
 
- Den nationella livsmedelsstrategin 
 
- Jordbruk och djurhållning - brukningshinder  
 
Så är det rimligt att en markförlagd ledning utförs. 
 
Från följande fastighetsägare; 
 

      

     

     



     

     

    

     
 

    

    

 

 



From:
To:
Subject: Ny ledning 132 kV Brillinge-Funbo
Date: den 4 maj 2020 17:20:04
Attachments: 2020-03-27.docx

Översänder härmed våra synpunkter beträffande ovanstående ledning. För enkelhetens skull har
flera fastighetsägare enats om denna gemensamma skrivelse. Undertecknad emotser svar att
skrivelsen har inkommit i tid.
Vi har även noterat att ingen markledning ligger i förslaget trots att  tidigare samrådssvar var i
princip eniga om att detta var den bästa lösningen.
Se svar från;

Länsstyrelsen framför en mängd fördelar med markledning
Försvarsmakten kan ej acceptera ledningsstolpar över 20 meter och under så ökar
strålningsrisk mm.
Luftfartsverket oroar sig för störningar på CNS-utrustning. Markkabel ger inga störningar.
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skriver att det ”finns en svag men vetenskapligt
grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn som exponeras varaktigt”
Markkabel ger inga såna bieffekter.
Synpunkt 1 vill göra EKO-by. Markkabel vore då att föredra.
Synpunkt 2 vill ha markkabel vid Funbosjön. Markkabel är att föredra
Synpunkt 3 vill ha markkabel
Synpunkt 4 vill ha markkabel
Synpunkt 5 vill inte ha någon kabel alls men definitivt inte luftkabel
Synpunkt 6 vill ha markkabel
Synpunkt 7 vill ha markkabel
Synpunkt 8 vill ha markkabel
Synpunkt 9 vill ha markkabel
Synpunkt 11 vill inte ha någon kabel alls
Synpunkt 12 vill ha markkabel
Synpunkt 13 vill ha markkabel
Synpunkt 14 vill ha markkabel
Synpunkt 15 vill ha markkabel
Synpunkt 16 vill ha markkabel
Synpunkt 17 vill ha markkabel
Synpunkt 18 vill ha markkabel
Synpunkt 19 vill ha markkabel
Synpunkt 20 vill ha markkabel och luftledning
Synpunkt 21 vill ha markkabel
Synpunkt 22 vill ha markkabel
Synpunkt 25 verkar helst vilja ha markkabel
LRF vill ha markkabel

 
Vi antar därför att Ni av misstag inte har medskickat ett markförslag med nedgrävd kabel och
emotser därför detta.
 
Med vänlig hälsning



755 94 Uppsala
 
Tel. 
 
 
 
Skickades från E-post för Windows 10
 



From:
To:
Subject: Synpunkter på Samråd angående kraftledning Brillinge/Funbo
Date: den 28 april 2020 20:06:27
Attachments: image013.png

image014.png
image015.png
image016.png
image017.png
image018.png

Hej.
Här kommer synpunkter ifrån boende/lantbrukare i Vaksala-Vallby.
Vi påverkas kraftigt av en kraftledning över vår mark, speciellt en luftledning. Ni påstår att
marken kan användas som tidigare, har ni någonsin försökt köra med ett 4-26 meter brett
redskap (bredd beroende på vilket redskap) runt stolpar?
De blir både ökad markpackning, ökade bränslekostnader samt en källa till ogräs runt stolparna.
Det är när det väl är klart. När stolparna eller markledningen ska installeras så kommer ni att ha
förstört mark och gröda för stora värden. Lantbruk är inte en hög vinstgivande företagarreform,
så de kan vara hela vår vinst ni förstör. Som vi inte kompenseras för. Här kommer ni att säga att
nej då, de kommer att gå jättebra. Den har vi hört förut. Bland annat de skulle tryckas en
vattenledning över vår mark och dräneringen totalförstördes.
Så ska vi se på lång sikt så kan vi möjligen tänkas oss en nedgrävd kabel där ni återställer våra
dräneringsrör och ser till att matjorden och inte alven kommer överst. Med kompensation för
skördeförluster under de år som ni dels håller på, dels för de skördeförluster som blir på grund
av att ni har förstört jordstrukturen. Eller möjligen luftledning sträckningsalternativ B1, där vi
kompenseras för de ökade kostnaderna. Vi förväntar oss ett personligt möte för att diskutera
alternativen.
Vi har även egen brunn med vattentäkten där ledningen går, hur kommer denna att påverkas av
de olika alternativen? Det framgår inte av de olika bilagorna annat än som en farhåga ifrån SGU.
 
 
Vänliga hälsningar
 

 
Markförvaltare
 
AB SigtunaHem
Telefonnummer:  Mejl: @sigtunahem.se
Växel: 08-591 796 00 | www.sigtunahem.se |     

SigtunaHem är certifierat enligt standard för
miljö- och kvalitetsledning ISO14001 och ISO9001. 

 
 



From: n
To:
Subject: Sv: Inbjudan till skriftligt, kompletterande undersökningssamråd för ny kraftledning mellan Brillinge och

Funbo i Uppsala kommun
Date: den 5 maj 2020 18:58:24
Attachments: 267523451C794B04BACF58329C157CD8.png

Hej 
 
Jag har svarat tidigare att Vattenfall måste sluta avtal med vägföreningen innan start. Tidigare
erfarenhet visar att det sker ingrepp i vägen och vägområdet bla dragning av rör och kablar från
bodetableringar mm.  Beroende på var den nya transformatorstationen byggs kan det behövas
insatser med träröjning förstärkning av brofundament etc. Befintlig bro klarar ej stora tyngder av
fordon etc. Ökad trafik under byggtiden innebär att vägen måste återställas och kostnader
regleras med vägföreningen.
 
Mvh

Mobil 
@live.se

755 97 Uppsala.
 
Skickades från E-post för Windows 10
 

Från: 
Skickat: den 31 mars 2020 11:18
Till: 
Ämne: Inbjudan till skriftligt, kompletterande undersökningssamråd för ny kraftledning mellan
Brillinge och Funbo i Uppsala kommun
 
Hej,
 
Vattenfall Eldistribution AB planerar att bygga en ny 132 kV ledning i Uppsala kommun, Uppsala län, och bjuder
nu in till ett kompletterande samråd för två alternativa sträckningar.
 

Bakgrund 
I området runt Funbo i Uppsala kommun finns ett ökat energibehov då ett stort antal bostäder planeras att
byggas de närmaste åren. Kapaciteten på den befintliga ledningen mellan Uppsala och Funbo är
underdimensionerad och har inte tillräcklig kapacitet för att klara av det kommande energibehovet i och med
den framtida exploateringen som planeras i området kring Funbo. Det är mot denna bakgrund som Vattenfall
Eldistribution AB (Vattenfall Eldistribution) planerar att bygga en ny 132 kV ledning mellan Brillinge och Funbo. 
 
Projekt 
Förstärkningen av elnätet åstadkoms genom att en ny kraftledning planeras att byggas
mellan Brillinge och Funbo. Ledningen startar vid befintlig kraftledningsstolpe i Brillinge och är planerad att
anslutas till en ny transformatorstation i Funbo, som byggs i anslutning till befintlig station i Funbo.
Kraftledningens driftspänning kommer att vara 70 kV men ledningen konstrueras för att kunna drivas med
132 kV, då all ny utbyggnad av Vattenfall Eldistributions nät ska dimensioneras för att möjliggöra
spänningshöjning till 132 kV. Vattenfall Eldistribution har tagit fram sträckningsalternativ, tre alternativ för



luftledning och ett för markkabel. 
 
Samrådsprocessen inleddes med ett stråksamråd i maj 2017 och utifrån de synpunkter och önskemål som
framkom genomfördes val av stråk där hänsyn till synpunkter, miljö, ekonomi och tekniska aspekter tagits.
Detta har resulterat i förordade stråk, inom vilka alternativa ledningssträckningar tagits fram. I maj 2019
inleddes undersökningssamråd för de föreslagna ledningssträckningarna med myndigheter, berörda
fastighetsägare, organisationer, föreningar samt den allmänhet som ansågs vara berörda av de framtagna
ledningssträckningarna. Med anledning av de synpunkter som inkommit under samrådsprocessen har Vattenfall
Eldistribution studerat två nya alternativa sträckningar i området närmast Brillinge. 
 
Samråd 
Vattenfall Eldistribution bjuder härmed in till kompletterande undersökningssamråd
för två alternativa sträckningar närmast Brillinge. Samrådet genomförs som ett skriftligt undersökningssamråd,
som även uppfyller kraven för avgränsningssamråd, enligt 6 kap. 23-25 §§ Miljöbalken för att kunna upprätta
den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt miljöbalken och ellagen. Syftet med samrådet är att utreda
om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och om
miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning. De synpunkter som inkommer under
samrådsprocessen ska beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan (tillstånd) och upprättande av
MKB. MKB:n kommer att biläggas tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen. 
 
Det kompletterande samrådet avser endast de alternativa sträckningarna närmast Brillinge. Tidigare lämnade
synpunkter på samrådsunderlaget behöver inte upprepas. 
 
Ytterligare information 
Alla intresserade är välkomna att komma in med synpunkter. Samrådsunderlag finns att ladda ned på Vattenfall
Eldistributions hemsida.  Har ni ytterligare frågor går det bra att kontakta AFRY,  på
telefon . Du kan också kontakta oss via e-post afry.com. 
 
Synpunkter i samrådet lämnas skriftligen senast 5 maj 2020 via e-post: @afry.com  eller till ARFY, S

, Box 1551, 401 51 Göteborg. 
 
Vattenfall Eldistribution AB
 
 
Med vänlig hälsning,

Miljökonsult
M:

@afry.com

AFRY 
P.O. Box 1551, SE-401 51 Göteborg
Visit: Grafiska Vägen 2A
afry.com | Linked In

ÅF and Pöyry have come together in AFRY.
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Synpunkter på förslag till planerad 132 kV ledning, Brillinge-Funbo, 

kompletterande undersökningssamråd 
 
Med anledning av Vattenfalls samråd ” Funbo. Kompletterande 
undersökningssamråd för ny kraftledning mellan Brillinge och Funbo i Uppsala 
kommun”1 vill vi framföra följande synpunkter. 
 

1. I skrivelsen (2019-02-27) inför samrådet våren 2019 visade Vattenfall 
några alternativa möjliga dragningar. Ett av dessa var en markkabel för 
hela sträckan (10,8 km). 
Vi noterar att markkabel alternativet nu saknas för detta samråd om den 
begränsade sträckningen Brillinge 1 – Vaksala-Skälby, trots att inga 
argument ges i samrådsinbjudan varför markkabel-alternativet för denna 
sträckning är borta. Detta är desto mer anmärkningsvärt då 
markkabelalternativet var det enda alternativet som ingen i tidigare 
samråd hade invändningar mot. 
Kommunen skriver i den första samrådsomgången (2017): ”En markkabel 
är att föredra ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt och därför förordas 
alternativ E. Alternativ E stör inte heller utbyggnad av 
verksamhetsområde vid Gränby. ”  

2. Vi kan alltså konstatera att ingen utom Vattenfall motsätter sig 
markkabelalternativet (inkl. dragningen Brillinge 1 – Vaksala-Skälby). 
Vattenfalls argument för att inte förorda markkabel är två: a. Markkabel 
blir det dyraste alternativet; b. Markkabel skulle innebära större allvarliga 
störningar. 
 
Frågan om markkabel eller ej ses inte i sitt helhetsperspektiv:  
A. Den aktuella sträckan är begränsad till endast 10,8 km. 
B. Den planerade kraftledningen berör inte bara värdefull jordbruks- och 
skogs-mark utan samtidigt en mycket naturskön dalgång längst med 
Lillån. 
C. I båda ändarna av dragningarna genomför nu kommunen planerade 
kraftiga utbyggnader av boendeområden: Skölsta (nära den planerade 
kraftledningens början), samt Gunsta, (där kraftledningen skall sluta). 
Båda dessa bostadsområden kommer alltså att ha kraftigt ökat behov av 
områden för så väl tillgång till närproducerade livsmedel som för 
områden för natur-och friluftsaktiviteter. Båda dessa behov är något som 
dalgången i Lillån har stora potentialer att erbjuda, förutsatt att inte en stor 
kraftledning kraftigt begränsar dessa möjligheter, något som skulle kunna 

                                                      
1 Inbjudan till kompletterande undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ Miljöbalken: 
https://www.vattenfalleldistribution.se/globalassets/vart-arbete/samrad/funbo/kompletterande-
samradsunderlag-funbo---vfed-200324.pdf 



lösas helt om en markkabel istället planerades för luftledningen. 
D. Argumentet att driftsäkerheten skulle bli sämre med en markkabel än 
med en luftledning bygger på förvriden tolkning av statistiken för 
driftsäkerhet med markkabel. Som underlag för tolkningen att markkabel 
ger mer allvarliga störningar använder man statistik från ENTSO-E2.  
Vattenfall jämför då statistik för luftledning 100-150 KV ledning mellan 
åren 1996-2014, med statistik för 100-150 kV markkabel mellan åren 
2005-2014. Slutledningen för Vattenfall blir då att antalet ”bestående fel” 
skulle vara 10 ggr större för en markkabel än för en luftledning. 
Använder man istället nyare statistik från ENTSO-E3 blir skillnaderna 
betydligt mindre mellan luftledning och markkabel för s.k. ”bestående 
fel”: 0,05 resp. 0,19 fel per 100 km och år för luftledning respektive 
markkabel. Men sett i perspektiv att vi här har en sträcka på endast 10,8 
km så skulle man förvänta sig ett (1) sådant fel över en 50-årsperiod.  
Vi kan alltså konstatera att man inte kan förvänta sig nämnvärt större 
allvarliga driftstörningar från en 11 km lång markkabel jfr om den dras 
som luftledning (det totala antalet störningarna skulle t.o.m. bli 4 ggr 
större för en luftledning). 
E. Ytterligare en aspekt i helheten är att boende exponeras inte för 
magnetfält om ledningen grävs ner. Frågan om just exponering från 
kraftledningens var något som annars flera berörda uttryckte sin stora oro 
inför vid det första skriftliga samrådet. 

3. Kvarvarande argument för Vattenfall för att inte förorda en markkabel, 
inte ens för den aktuella sträckningen (10,8 km), är den högre kostnaden 
jfr med luftledning. 
För oss abonnenter i området som berörs, och har Vattenfall som 
nätägare, blir argumentet haltande då Vattenfall har höjt just nätavgifterna 
under den senaste 10-års-perioden med 70% och abonnemangsavgiften 
med 67%. 
 

 

                                                      
2 Nordic and Baltic grid disturbance statistics 2014. Finns t.ex. på: 
https://www.fingrid.fi/contentassets/03690e21eae3449f8fe5d8d96b746e12/hvac-2014-report-
distac_2015_10_21_final.pdf 
3 Nordic and Baltic grid disturbance statistics 2018. Finns t.ex. på: 
https://www.fingrid.fi/globalassets/dokumentit/fi/sahkomarkkinat/sahkon-siirtovarmuus/nordic-and-baltic-
grid-disturbance-statistics-2018.pdf 



From: @sigtunahem.se>
Sent: den 28 april 2020 20:06
To: @afry.com>
Subject: Synpunkter på Samråd angående kraftledning Brillinge/Funbo

Hej.
Här kommer synpunkter ifrån boende/lantbrukare i Vaksala-Vallby.
Vi påverkas kraftigt av en kraftledning över vår mark, speciellt en luftledning. Ni påstår att marken
kan användas som tidigare, har ni någonsin försökt köra med ett 4-26 meter brett redskap (bredd
beroende på vilket redskap) runt stolpar?
De blir både ökad markpackning, ökade bränslekostnader samt en källa till ogräs runt stolparna. Det
är när det väl är klart. När stolparna eller markledningen ska installeras så kommer ni att ha förstört
mark och gröda för stora värden. Lantbruk är inte en hög vinstgivande företagarreform, så de kan
vara hela vår vinst ni förstör. Som vi inte kompenseras för. Här kommer ni att säga att nej då, de
kommer att gå jättebra. Den har vi hört förut. Bland annat de skulle tryckas en vattenledning över
vår mark och dräneringen totalförstördes.
Så ska vi se på lång sikt så kan vi möjligen tänkas oss en nedgrävd kabel där ni återställer våra
dräneringsrör och ser till att matjorden och inte alven kommer överst. Med kompensation för
skördeförluster under de år som ni dels håller på, dels för de skördeförluster som blir på grund av att
ni har förstört jordstrukturen. Eller möjligen luftledning sträckningsalternativ B1, där vi kompenseras
för de ökade kostnaderna. Vi förväntar oss ett personligt möte för att diskutera alternativen.
Vi har även egen brunn med vattentäkten där ledningen går, hur kommer denna att påverkas av de
olika alternativen? Det framgår inte av de olika bilagorna annat än som en farhåga ifrån SGU.

Vänliga hälsningar

Markförvaltare

AB SigtunaHem
Telefonnummer: @sigtunahem.se
Växel: 08-591 796 00 | www.sigtunahem.se |

SigtunaHem är certifierat enligt standard för
miljö- och kvalitetsledning ISO14001 och ISO9001.



From: 
Sent: den 4 maj 2020 17:20
To: @afry.com>
Subject: Ny ledning 132 kV Brillinge-Funbo

Översänder härmed våra synpunkter beträffande ovanstående ledning. För enkelhetens skull har
flera fastighetsägare enats om denna gemensamma skrivelse. Undertecknad emotser svar att
skrivelsen har inkommit i tid.
Vi har även noterat att ingen markledning ligger i förslaget trots att  tidigare samrådssvar var i
princip eniga om att detta var den bästa lösningen.
Se svar från;

- Länsstyrelsen framför en mängd fördelar med markledning
- Försvarsmakten kan ej acceptera ledningsstolpar över 20 meter och under så ökar

strålningsrisk mm.
- Luftfartsverket oroar sig för störningar på CNS-utrustning. Markkabel ger inga störningar.
- Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) skriver att det ”finns en svag men vetenskapligt grundad

misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn som exponeras varaktigt” Markkabel ger
inga såna bieffekter.

- Synpunkt 1 vill göra EKO-by. Markkabel vore då att föredra.
- Synpunkt 2 vill ha markkabel vid Funbosjön. Markkabel är att föredra
- Synpunkt 3 vill ha markkabel
- Synpunkt 4 vill ha markkabel
- Synpunkt 5 vill inte ha någon kabel alls men definitivt inte luftkabel
- Synpunkt 6 vill ha markkabel
- Synpunkt 7 vill ha markkabel
- Synpunkt 8 vill ha markkabel
- Synpunkt 9 vill ha markkabel
- Synpunkt 11 vill inte ha någon kabel alls
- Synpunkt 12 vill ha markkabel
- Synpunkt 13 vill ha markkabel
- Synpunkt 14 vill ha markkabel
- Synpunkt 15 vill ha markkabel
- Synpunkt 16 vill ha markkabel
- Synpunkt 17 vill ha markkabel
- Synpunkt 18 vill ha markkabel
- Synpunkt 19 vill ha markkabel
- Synpunkt 20 vill ha markkabel och luftledning
- Synpunkt 21 vill ha markkabel
- Synpunkt 22 vill ha markkabel
- Synpunkt 25 verkar helst vilja ha markkabel
- LRF vill ha markkabel

Vi antar därför att Ni av misstag inte har medskickat ett markförslag med nedgrävd kabel och
emotser därför detta.

Med vänlig hälsning

755 94 Uppsala



Tel. 




