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Befintlig ledning Ekhagen-Ålkistan och
bestämmelserna i 4 kap 7 § miljöbalken
Bakgrund
Sedan år 2008 genomför Svenska kraftnät, Vattenfall och Ellevio flera
förstärkningar av både regionnätet och stamnätet inom projektet Stockholms
Ström för att kunna möta ett växande behov av el i Stockholmsregionen. I
samband med projektets övergripande utredning om framtida elförsörjning
konstaterades att 220 kV ledningarna mellan Ålkistan i Solna stad och Fisksjöäng
i Stockholms stad är viktiga att behålla.
Ellevio ansökte år 2013 om tillstånd för markförläggning av befintliga
luftledningar mellan Ålkistan och Fisksjöäng. Delsträckan Ekhagen–Fisksjöäng
meddelades koncession i februari 2017, medan lösningen för delsträckan
Ekhagen-Ålkistan fortsatte att utredas. Det reviderade förslaget för delsträckan
Ekhagen-Ålkistan visade sig inte heller vara lämpligt eftersom det bl.a. ansågs ha
för stor påverkan på naturmiljön inom Nationalstadsparken. Ellevio går därför
vidare med alternativet som innebär att befintlig luftledning mellan Ålkistan och
Ekhagen bibehålls.
Med anledning av att Ellevio nu avser ansöka om förlängd koncession för de
befintliga tre luftledningsspannen mellan Ekhagen och Ålkistan har ett tydligare
besked från Länsstyrelsen efterfrågats enligt följande:


Om Länsstyrelsen anser att ett bibehållande av de tre luftledningsspannen
strider mot bestämmelserna i 4 kap 7§ miljöbalken vill Ellevio få en tydlig
motivering till detta.



Om Länsstyrelsen anser att ett bibehållande av de tre luftledningsspannen
strider mot bestämmelserna i 4 kap 7§ miljöbalken vill Ellevio få besked
om någon justering av beskriven lösning skulle kunna ändra denna
bedömning.

Tillämpliga bestämmelser
Nationalstadsparkens lagskydd i 4 kap 7 § miljöbalken har följande lydelse:
Området Ulriksdal–Haga–Brunnsviken–Djurgården är en nationalstadspark.
Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma till
stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i
parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- och
kulturvärden i övrigt skadas.
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Trots bestämmelsen i andra stycket får en åtgärd som innebär ett tillfälligt intrång
eller en tillfällig skada i en nationalstadspark vidtas, om
1. åtgärden höjer parkens natur- och kulturvärden eller tillgodoser ett annat
angeläget allmänt intresse, och
2. parken återställs så att det inte kvarstår mer än ett obetydligt intrång eller
en obetydlig skada.

Länsstyrelsens bedömning
Länsstyrelsen konstaterar inledningsvis att det är angeläget att ledningsprojektet
mellan Ålkistan och Fiskjöäng kan slutföras för att kunna möjliggöra den
kapacitetsutökning som ansetts nödvändig. Att upprätthålla en trygg och säker
elförsörjning utgör i detta avseende ett starkt samhällsintresse.
I den proposition som handlar om Nationalstadsparken (1994/95:3) anges på sida
49 att ombyggnad, upprustning eller annan förändring av befintliga kraftledningar
från Värtaverket bör kunna utföras inom ramen för bestämmelserna för
Nationalstadsparken.
Mot angiven bakgrund talar övervägande skäl för att det inte varit lagstiftarens
avsikt att bestämmelserna i 4 kap 7 § miljöbalken skulle kunna ges en tillämpning
som innebär att ombyggnad och upprustning av nämnda kraftledning omöjliggörs.
Samtidigt är det viktigt att värna miljön inom Nationalstadsparken.
Länsstyrelsen har den 16 oktober 2020 föreskrivit om försiktighetsåtgärder
gällande anmälan om samråd (dnr 525-59219-2020) för uppförande av
kabeländsstolparna som ska ersätta stolpe 544 för att hantera övergången mellan
markkablar och luftledning. De nya stolparna ska uppföras nära Roslagsvägen på
en mindre grönyta som omges av Bergiusvägen och Åminnevägen. Utifrån de
försiktighetsmått som föreskrivits för att minimera påverkan på
Nationalstadsparken bedömer Länsstyrelsen att förordat alternativ innebär en
acceptabel påverkan på miljön. Vidare innebär föreslagen helhetslösning för
ledningssträckan Ålkistan-Fisksjöäng att 10 ledningsstolpar raseras inom
Nationalstadsparken, vilket är positivt för kulturmiljön och landskapsbilden.
Länsstyrelsen bedömer mot bakgrund av det nu sagda att det i detta enskilda fall
inte finns några hinder utifrån bestämmelserna gällande Nationalstadsparken i 4
kap 7 § miljöbalken att bibehålla de tre luftledningsspannen och ersätta stolpe 544
med två nya kabeländsstolpar på angiven plats.
Beslutet i detta ärende har fattats av ställföreträdande avdelningschef Mathias
Wahlsten med Jakob Sahlén som föredragande. I den slutliga handläggningen har
också samordnare Lisa Palmér medverkat.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.
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