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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängning av nätkoncession för linje 
(tillstånd) för del av befintlig 130 kV luftledning. Ledningen utgör en delsträcka av ledningen BL7 S8 
som går mellan Norrtorp och Vingåker. Delsträckan som denna ansökan avser är 4 km av den 
totala sträckan och löper mellan Brännskogen och Vingåker i Vingåkers kommun, Södermanlands 
län.  

Inom ramen för tillståndsansökan ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap. MB vilket framgår 
av bestämmelsen i 2 kap. 8 a§ Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och föregår 
upprättandet av den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) eller specifika miljöbedömning som ska 
biläggas ansökningshandlingarna.  

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka 
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under 
samrådsprocessen samt hur sökanden beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit under 
samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse. 

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter 
Samrådet har genomförts skriftligen och inleddes 5 mars och avslutades 10 april.  

Inbjudan till samråd tillsammans med samrådsunderlag har skickats med mail till länsstyrelserna i 
Örebro och Södermanlands län samt till Kumla, Hallsbergs och Vingåkers kommuner. Inbjudan till 
samråd, har skickats med brev till berörda markägare. 

Nedan redovisas sammanfattning av inkomna synpunkter samt Vattenfall Eldistributions 
bemötanden av dessa.  

  

Bilaga M2



Samrådsredogörelse- Brännskogen-Vingåker 
 

5 
 

2 MYNDIGHETER 

2.1 Länsstyrelse och kommun 
Samrådet med myndigheter inleddes den 5 mars 2018 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd 
(Bilaga 1.1) inklusive samrådsunderlag (Bilaga 1.2) till Länsstyrelserna i Örebro och Södermanland 
län samt till Kumla, Hallsberg och Vingåkers kommuner.  

Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan 
samt redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för 
samrådssynpunkter var 28 mars 2018.  

2.1.1 Länsstyrelsens synpunkter 
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 27 respektive 28 mars och redovisas i Tabell 1 och i 
sin helhet i Bilaga 1.3–1.4. 

Tabell 1. Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelserna samt Vattenfall Eldistributions 
bemötande. 

Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer 

Södermanlands län framför att förlängningen av 
koncessionen inte bedöms innebära någon förändring i 
påverkan på Natura 2000-området Torsmossen eller på 
naturmiljövärden i övrigt. Länsstyrelsen förordar ur 
kulturmiljösynpunkt att befintlig ledning behålls och ser inget 
behov av att alternativa sträckningar utreds. Länsstyrelsen 
anser att undersökningssamrådet tillfredsställande redovisar 
kulturmiljön utmed ledningssträckningen och hur man 
exempelvis avser att hantera kulturmiljön i samband med 
röjning av ledningsgator och underhållsarbete. 

Länsstyrelsen har inget att erinra emot ansökan. 

Vattenfall Eldistribution 
har tagit del av inkomna 
synpunkter och noterar 
yttrandet. 

 

 

Örebro län framför att ledningen utanför Vingåker är 
belägen i Södermanlands län och länsstyrelsen kommer 
därför inte att lämna något yttrande. 

 

2.1.2 Kommunens synpunkter 
Skriftligt yttrande från kommunerna inkom den 6 mars, 27 mars respektive 10 april och redovisas i 
Tabell 2 och i sin helhet i Bilaga 1.5–1.7.  

Tabell 2. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunerna samt Vattenfall Eldistributions 
bemötande. 

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Vingåkers kommun framför att de inte har några 
invändningar mot en förlängd koncession för den 
befintliga ledningen.  

Vattenfall Eldistribution har 
tagit del av inkomna 
synpunkter och noterar 

Bilaga M2



Samrådsredogörelse- Brännskogen-Vingåker 
 

6 
 

yttrandet. 

Kumla kommun framför att de inte kommer att yttra sig i 
ärendet. 

 

Hallsbergs kommun framför att inget yttrande kommer 
att göras avseende sträckan mellan Brännskogen och 
Vingåker.  

 

3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades per brev 2 mars till samtliga 
lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter från den/de 
aktuella ledningssträckningarna. Fastighetsägarna ombads att uppge för Vattenfall Eldistribution om 
någon berörd rättighetshavare finns samt att i sådant fall informera denne. Sista svarsdag för 
samrådssynpunkter var 28 mars 2018. 

Tre fastighetsägare har hört av sig via telefon med generella frågor gällande samrådets innebörd 
och eventuell ersättning.  
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Samrådsinbjudan





 

Vattenfall Eldistribution AB 

 
Berörda fastighetsägare 

 

2018-02-28 

Inbjudan till skriftligt samråd för befintlig kraftledning Brännskogen-Vingåker 

Undersökningssamråd enligt 6 kap 24-25 §§ miljöbalken med anledning av ansökan om förnyelse av 
nätkoncession för befintlig 130 kV-regionnätsledning 

Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en befintlig 
luftledning mellan Brännskogen och Vingåker i Vingåker kommun, Södermanlands län. Ledningen är en 
130 kV luftledning med en total längd på cirka 4 km som uppfördes 1994. Ledningen utgör en delsträcka av 
en ledning som går mellan Norrtorp i Kumla kommun och Vingåker i Vingåkers kommun. Ledningen mellan 
Brännskogen och Vingåker är nödvändig för att säkerställa och upprätthålla fullgod leveranssäkerhet och 
leveranskvalitet för nätkunder i Vingåker, Pålsboda och Nybble med kringliggande landsbygd. 

För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd 
genomförs samråd enligt miljöbalken 6 kap 24-25 §§ med berörd länsstyrelse, kommuner och enskilda som 
kan antas bli särskilt berörda.  

Samrådsutskick sker till fastighetsägare med hela eller del av fastighet inom 100 meter från luftledningen. 
Ni som får detta brev är således lagfarna eller taxerade ägare till en fastighet vid eller i närheten av 
ledningen. Ni kan även vara delägare till en samfällighet inom 100 meter från luftledningen.  

Vi vill med detta brev inbjuda till samråd och ge er möjlighet att lämna synpunkter eller ställa frågor. Bifogat 
finns en översiktskarta med aktuell ledningssträckning. En samrådshandling med information om 
lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att hämta på 
www.vattenfalleldistribution.se/samrad. Om samrådshandlingen eller ytterligare information önskas är ni 
även välkomna att kontakta @poyry.se . 

Vi ber er som fastighetsägare att föra denna information vidare till era eventuella hyresgäster, 
arrendatorer, nyttjanderättshavare, servitutsägare eller andra rättighetsinnehavare. Vi ber er även 
att vidarebefordra deras kontaktuppgifter till oss.   

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast den 28 mars 2018 och skickas via e-post till 
@poyry.se eller i adresserat brev till ”Pöyry Sweden AB att. , Tegeluddsvägen 

21, SE-104 50 Stockholm”. 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 
, Pöyry Sverige AB 

Bilaga: Karta över den aktuella ledningssträckan 
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Undersökningssamråd 
 
Förlängning av nätkoncession för linje för del av 
130 kV-luftledningen BL7 S8 mellan Brännskogen och 
Vingåker i Vingåker kommun, Södermanlands län.  
  
 
 
 

 

Ansökan om förlängning av linjekoncession enligt ellagen 
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1 PORJEKTORGANISATION OCH FORMALIA  

Miljö- och tillståndshandläggare Pöyry Sweden AB: 

Handläggare för 
samrådsunderlag och 
mottagare av handlingar: 
 

 
 

 
 
Pöyry Sweden AB 
Box 24015 
104 50 Stockholm  
Besöksadress: Tegeluddsvägen 21 
104 50 Stockholm 

Kvalitetsansvarig:  

Handläggare GIS:  

 

Beställare och verksamhetsutövare Vattenfall Eldistribution AB: 

Beställare, projektledare 
och Ägarrepresentant: 

 
  

Vattenfall Eldistribution AB  
16956 Solna 

 

Anläggningen och projektet 

Platsnamn: Del av luftledning BL7 S8 mellan Brännskogen 
och Vingåker.  
 

Ei anläggningsnummer; 731 ÖDK 
Län: Södermanlands län 
Kommun: Vingåker kommun 
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2 INLEDNING 

2.1 Bakgrund och förutsättningar 

Vattenfall Eldistribution AB har för avsikt att ansöka om förlängning av nätkoncession för linje 
gällande en 130 kV-ledning. Ledningen utgör en delsträcka av ledningen BL7 S8 som går 
mellan Norrtorp och Vingåker. Delsträckan som denna ansökan avser är ca 4 km och löper 
mellan Brännskogen och Vingåker.  
Ledningssträckningen mellan Brännskogen och Vingåker går parallellt med tre andra 
ledningar, två 40 kV-ledningar och en 10 kV-ledning.  
Ansökningsprocessen inleds med samråd med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten, samt 
fastighetsägare och övriga som kan antas särskilt berörda av den befintliga 
ledningssträckningen.  
Pöyry Sweden AB har fått i uppdrag att genomföra samråd och upprätta ansökan för 
nätkoncession för linjen som detta samråd avser. 

2.2 Ärendet 

Vattenfall Eldistribution avser att söka förlängning av nätkoncession för linje omfattande den 
befintliga 130 kV luftledningen mellan Brännskogen och Vingåker, se Figur 2.  
Förlängningen avser en ca 4 km lång 130 kV luftledning mellan Brännskogen och Vingåker. 
Vattenfall Eldistribution förordar att även i fortsättningen använda ledningen i nuvarande 
sträckning. 
Skälet till att Vattenfall Eldistribution förordar en förlängning av befintligt tillstånd är att; 

- En ny sträckning skulle ge upphov till nytt intrång 
- Inga bostäder får förhöjda magnetfält pga. ledningen 
- Inga detaljplaner, naturreservat o.s.v. påverkas negativt 
- Befintlig anläggning uppfyller alla krav  

Vattenfall Eldistributions bedömning är att det inte är samhällsekonomiskt försvarbart att riva 
befintlig ledning och bygga en ny för att fortsatt tillgodose det befintliga behovet av 
elförsörjning. Vare sig alternativa utformningar eller alternativa sträckningar presenteras 
således i detta samråd. 
Vattenfall Eldistribution samråder härmed enligt 6 kapitlet 24-25 § Miljöbalken (MB) som ett 
inledande skede för att söka förnyad nätkoncession för ledningen enligt Ellagen. 

2.3 Lagstiftning 

2.3.1 Prövningsprocess för förnyelse 
För att få bygga och nyttja elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs tillstånd enligt 
Ellagen (1997:857) så kallad nätkoncession för linje.  
I Figur 1 visas de olika stegen i en prövningsprocess för nätkoncession för linje. 
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Figur 1. Prövningsprocessen från samråd till beslut för nätkoncession för linje. 

2.3.2 Gällande tillstånd 
Vattenfall Eldistribution AB innehar nätkoncession för linje för den befintliga luftledningen 
BL7 S8 mellan Vingåker och Brännskogen.  
Koncessionen erhölls ursprungligen 1994 och gällde till och med 2009. Vattenfall 
Eldistribution ansökte om förlängning 2007. Ansökan avvisades av 
Energimarknadsinspektionen 2017, med hänvisning till brister i genomfört samråd enligt 6 
kapitlet MB.  

2.3.3 Samråd och information 
6 kapitlet 23 § MB (1998:808) ställer krav på att den som vill bygga en elledning ska 
undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 
Samråd enligt 6 kapitlet 24 § MB ska då genomföras, i frågan om betydande miljöpåverkan 
och miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och omfattning, med länsstyrelse, 
tillsynsmyndighet (vanligtvis kommun) och enskilda som kan bli särskilt berörda. Efter 
undersökningssamrådet sammanställs alla synpunkter i en samrådsredogörelse vilken 
delges länsstyrelsen för beslut om verksamheten kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. 
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Om länsstyrelsen beslutar att ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska ett 
avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet 29 § MB genomföras inför arbetet med MKB:n. 
Avgränsningssamrådet ska ske med en vidare krets, det vill säga, förutom med de som 
ingick i undersökningssamrådet. även med övriga statliga myndigheter, de kommuner och 
den allmänhet som kan antas bli berörda. 
Vid samråd informerar Vattenfall Eldistribution om projektet och det ges möjlighet att lämna 
synpunkter och därigenom påverka projektet. Det är viktigt att alla som har synpunkter 
lämnar dessa i detta skede, så att de kommer med i det fortsatta arbetet. Du är också 
välkommen att lämna allmänna upplysningar om sådant som vi bör känna till i vår fortsatta 
planering. 
Kontaktuppgifter finns i kapitel 1 och på Vattenfall Eldistributions hemsida 
www.vattenfalleldistribution.se/vart-arbete/samrad. 

2.3.4 Miljökonsekvensbeskrivning 
Den miljökonsekvensbeskrivning som ska efterfölja ett undersökningssamråd benämns liten 
MKB. En liten MKB ska, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, innehålla de 
uppgifter som behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kapitlet 47 § MB. Det innebär att en liten 
MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga 
miljöeffekter som ledningen kan förväntas ge. MKB:n ska därmed identifiera och beskriva de 
väsentliga direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan 
medföra på; 

 människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, 

 hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt,  

 annan hushållning med material, råvaror och energi. 
Dessutom ska en samlad bedömning av ovanstående effekter på människors hälsa och 
miljön vara möjlig att utläsa. Om det framkommit synpunkter och fakta under samrådet som 
är relevanta för och som påverkat utformningen av tillståndsansökan skall detta presenteras  
i MKB:n. 
Nedan presenteras förslag på huvudrubriker i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer 
upprättas och bifogas i ansökningshandlingen. 

1. Inledning 
2. Tillståndsprocessen 
3. Förutsättningar 
4. Alternativutredning 
5. Bedömning av konsekvenser för sökt alternativ 
6. Samlad bedömning 

2.3.5 Ansökan om nätkoncession för linje 
Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd 
beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år.  

Koncessionsansökan, med bl.a. den slutliga MKB:n som bilaga, sänds till Ei, som remitterar 
handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden och eventuella kompletteringar 
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beslutar Ei om koncession. Om någon berörd instans motsätter sig ärendet hanteras ett 
överklagande hos mark- och miljödomstol.  

 

2.4 Markupplåtelseavtal och ledningsrätt 

Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Rätten att 
bibehålla ledningen i befintlig sträckning är tryggad genom ledningsrätt. Ledningsrätten 
reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter.  

För fastighetsägaren innebär ledningsrätten att marken förblir i fastighetsägarens ägo och att 
ersättning för ianspråktagandet erhölls genom ett engångsbelopp innan ledningen byggdes. 
Ersättningens storlek reglerades enligt expropriationslagen. 

 

2.5 Övriga tillstånd och dispenser 
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kapitlet MB 
(1998:808) kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller 
enligt annan lagstiftning, vid byggnation av en ny ledning eller inför underhåll av befintlig 
ledning. För det fall prövning enligt andra bestämmelser kommer bli aktuella görs detta inför 
respektive åtgärd.  
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3 PROJEKTBESKRIVNING 

3.1 Lokalisering och sträckning 

Från Brännskogen löper ledningen mot nordnordost fram till fördelningsstation BT77 
Vingåker, belägen väster om Vingåker tätort. Från Brännskogen till Vingåker går ledningen 
parallellt med två 40 kV-ledningar från ML772 Högsjö respektive ML773 Hävla samt en av 
lokalnätets 12 kV ledningar, L13. En sträcka på totalt ca 4 km.  
Sträckningen visas i Figur 2. 
Den befintliga sträckningen för ledningen, vilken Vattenfall Eldistribution nu samråder om, 
löper i huvudsak över skogsmark. Aktuell ledningssträcka korsar en väg samt ett antal 
fastigheter. Ledningen löper parallellt med andra ledningar hela sträckan mellan 
Brännskogen och Vingåker vilka inte omfattas av detta samråd.  
De natur- och kulturintressen som bedöms beröras av befintlig ledningssträckning beskrivs 
nedan i kapitel 5. Det finns inte planerat några förändringar av ledningen vare sig avseende 
ledningssträckning eller stolpplacering.  

 

 
Figur 2. Karta över den befintliga ledningssträckningen (röd linje). 
 
3.1.1 Alternativ 
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av nollalternativet d.v.s. om den 
planerade verksamheten inte blir av.  
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Ledningssträckan  är en del av den ledning som är väsentlig för elförsörjningen i Vingåker, 
Pålsboda och Nybble med kringliggande landsbygd. En utebliven koncession, enligt noll-
alternativet, skulle innebära att elleveranserna till detta område inte kan säkerställas. 
Alternativa sträckningar och utformningar anses medföra större miljökonsekvenser än att 
bibehålla kraftledningen enligt nuvarande sträcka och utformning. Särskilt som 
ledningssträckningen är relativt kort, ca 4 km, och utgör en delsträcka av en befintlig ledning 
mellan Norrtorp och Vingåker, som totalt är ca 39 km. Några alternativ till befintlig 
ledningssträckning har således inte utretts.  

3.2 Teknik 

3.2.1 Utformning 
Ledningen är uppförd som luftledning i portalstolpar av trä. Stolparnas höjd varierar mellan 
ca 12-20 m. Höjden varierar beroende på topografin. Ledningarnas faser är placerade 
horisontellt. Avståndet mellan stolparna, spannlängderna, varierar mellan ca 165 och 285 m.   

3.2.2 Markbehov 
Ledningssträckningen är i huvudsak uppförd i skogsmark. Sträckningen och placering av 
stolpar har anpassats till terrängen. Öster om Brännskogen passerar ledningen ett Natura 
2000-område, en sumpskog samt en våtmarksinventering som alla överlappar varandra. 
Därefter korsar ledningen väg 560 och löper vidare fram till fördelningsstation BT77 Vingåker 
strax väster om Vingåker tätort. 
I Figur 3 visas ett exempel på skogsgatans bredd portalstolpe, med faserna placerade 
horisontellt. Bredden på skogsgatan kan variera något beroende på vilken stolptyp som 
ledningarna är uppförda i och på topografin, dvs. hur landskapet ser ut. Den aktuell 
ledningssträckningen har en 38 m bred skogsgata.  Där ledningssträckningen går parallellt 
med tre andra ledningar är den totala skogsgatan bredare.  

 

Figur 3 Exempelbild på skogsgata där ledningen är uppförd i en portalstolpe. Måtten är ungefärliga. 

3.2.3 Framtida utformning 
Den teknik som används i dagsläget är den som valts utifrån det kunskapsläge, lagstiftning 
och materialvalsalternativ som finns i dag.  
 

ca 10-20 m 
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I det kontinuerliga utvecklings- och underhållsarbetet så anpassas tekniken och materialval 
till det som anses mest lämpligt i enlighet med rådande förhållanden vid det tillfället. Därför 
övervägs alltid mest lämpliga teknik och materialval vid varje tillfälle för underhåll eller byte 
av ingående komponenter.  

3.2.4 Underhåll 
Vart 8:e år görs driftbesiktningar av alla Vattenfall Eldistributions luftledningar för att avgöra 
om underhåll krävs. Ledningsunderhåll av en luftledning genomförs efter behov på varje 
ledningssträckning och omfattar allt underhåll på själva ledningen inklusive stolpar och andra 
anordningar, t.ex. byte av gamla eller skadade stolpar, stag och faslinor.  
 
Starkströmsföreskrifterna ställer krav på ledningens utformning vid byggnation och 
omfattningen av ledningars underhåll. Byggnation och underhåll måste utföras så att det är 
förenligt med lagstiftning gällande skydd av natur- och kulturmiljö. Egenkontroll krävs enligt 
Miljöbalkens 26 kapitel 19 §. Det innebär att åtgärder ska planeras och kontrolleras för att 
förebygga negativ miljöpåverkan.  
 
Den som vidtar en åtgärd är alltid skyldig att ta sådan hänsyn att skador och olägenheter inte 
uppkommer för människors hälsa eller miljö.  
 
3.2.5 Rivningsarbeten  
Om en ledning inte längre behövs ska koncessionsinnehavaren lämna in ansökan om 
återkallelse av nätkoncessionen till Ei. Återkallelsen kan gälla för hela ledningen eller för den 
del som inte längre behövs. 
Innan Vattenfall Eldistribution gör en sådan ansökan genomförs ett samråd med 
länsstyrelsen enligt 12 kapitlet 6 § MB. I samrådet beskrivs vilken del av ledningen som 
kommer att raseras, beskrivning av platsen, hur det kommer att genomföras och vilka 
återställningsåtgärder som är aktuella. Detta beskrivs sedan också i ansökan om 
återkallelse. Raseringen görs i enlighet med den lagstiftning som gäller vid tidpunkten för 
raseringen. 

4 MARKANVÄNDING OCH KOMMUNALA PLANER 

Ledningen är i huvudsak uppförd i skogsmark. Ledningen löper parallellt med tre andra 
ledningar. Inga sammanhängande bostadsområden berörs. 

4.1 Översiktsplan Vingåker kommun 

Kraftledningen berör orten Vingåker som är en utav sju utpekade utvecklingsorter i 
översiktsplanen för Vingåker kommun från 2010. Förutsättningarna för hållbar bebyggelse 
och utveckling ses som särskilt god i dessa områden. 

4.2 Detaljplaner 

Krafteldningen ingår inte i något detaljplanerat område. 
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5 FÖRUTSEDD MILJÖPÅVERKAN 

5.1 Naturmiljö 

Skyddade områden och dokumenterade naturvärden i närheten av den befintliga lednings-
sträckningen har identifierats i en kartstudie, se Figur 4 och Bilaga 1 

 
Figur 4 Karta över naturvärden längs med sträckningen. 

5.1.1 Skyddade områden 
Områden som är skyddade enligt 7 kapitlet MB är t.ex. nationalparker, naturreservat, Natura 
2000, strandskydd, biotopskydd, naturminnen, kulturreservat, djur- och växtskyddsområden 
och vattenskyddsområden.  
Ledningssträckningen passerar över Natura 2000-området Torsmossen (klass 11), se Figur 
4, Figur 5 och Tabell 1. Torsmossen består av öppna mossar och kärr samt skogsbevuxen 
myr. Stora delar av mossen är bevuxen med tall. I andra delar förekommer helt öppna 
områden.  
Då inga förändringar för kraftledningens sträckning är aktuella bedöms påverkan på Natura 
2000-området som obetydlig. 
Tabell 1 Sammanställning av identifierade naturvärden längs med ledningen. 

Kartbet Typ av värde Namn Övrigt 

N1 Natura 2000-område Torsmossen Mycket högt värde 

                                                           
1 På en skala från 1 till 4 där 1 är högsta naturvärden, 2 är högt naturvärden, 3 är påtagligt naturvärde och 4 är visst naturvärde. 
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N2 Våtmarksinventering Torsmossen Mycket högt naturvärde 

N3 Sumpskog Torsmossen  

 

 
Figur 5 Foto taget söderut vid passagen av Torsmossen (Natura 2000-område, SE0220330). Aktuell 
130 kV-ledning för ansökan syns till vänster i bilden och de parallella ledningarna till höger (två st 40 
kV-ledningar och en 12 kV-ledning). 130 kV-ledningens två närmaste stolpar står på vardera sidan de 
våtare delarna av mossen. Foto från den tidigare MKB:n. 

5.1.2 Övriga naturmiljöer 
Natura 2000-området omfattas även av våtmarksinventeringen och del av området utgörs av 
en sumpskog där tall dominerar, sumpskog utan naturvärdesklass, se Figur 1 och Tabell 1. 

5.2 Kulturmiljö 

5.2.1 Skyddade områden 
Ledningssträckan berör inget riksintresse för kulturmiljövård. 

5.2.2 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 
Utmed sträckningen har flera lämningar identifierats under arbetet med förnyelsen av 
tillståndet. I Figur 6 och Bilaga 2 har de lämningar som ligger inom 100 m till ledningen 
markerats med en beteckning. Beskrivningen av respektive objekt återfinns i Tabell 2. 
Tabell 2. Lämningar inom 100 m från ledningen. 

Kartbet Raä nummer Lämningstyp Antikvarisk bedömning 
K1  Västra Vingåker 708 Husgrund Övrig kulturhistorisk lämning 

K2 Västra Vingåker 290:1 Fossil åker Fornlämning 

K3 Västra Vingåker 705 Hängdsystem Övrig kulturhistorisk lämning 

K4 Västra Vingåker 707 Husgrund Övrig kulturhistorisk lämning 
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K5 Västra Vingåker 90:1 Naturföremål/-bildning  Övrig kulturhistorisk lämning 

 

 
Figur 6 Karta över forn- och kulturlämningar längs med ledningen. 

5.3 Elektriska och magnetiska fält 

5.3.1 Generellt 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. 
Dessa fält uppkommer t.ex. vid generering, överföring, distribution och användning av el. 
Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. 
från elapparater och kraftledningar.  
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar 
om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms 
inte EMF ha betydande miljöeffekt. 
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna 
sätta ett gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, 
Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning 
för beslutsfattare som rekommenderar följande: 

 Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska 
anläggningar så att exponering för magnetfält begränsas. 

 Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält. 
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 Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt  
i hem, skolor, förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer. 

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade 
försiktighetsprincip. 

5.3.2 Aktuell situation för BL7 S8 
Längs ledningen mellan Brännskogen och Vingåker finns ingen nära bebyggelse. Närmaste 
bostadshus ligger ca 150 m från ledningen. Magnetfältet för den befintliga ledningen har 
beräknats vid årsmedelströmlasten, se Figur 7. Den röda kurvan visar magnetfältet från 
endast BL7 S8. Den gröna kurvan visar sammanlagrat magnetfält från samtliga fyra 
parallella ledningar. Den ljusgröna kurvan visar nollaternativet, dvs. sammanlagrat 
magnetfält från ML 772, ML773 och L13, dvs. om inte BL7 S8 finns kvar. 
Ingen bostad har magnetfältsvärden som överskrider rekommenderade värden. 

 
Figur 7 Beräkning av magnetfält på 1,5 m över mark vid en medelströmlast av 100 A för BL7 S8. 

 

6 BEDÖMNING AV PÅVERKAN SAMT EVENTUELLA SKYDDSÅTGÄRDER 

6.1 Natur- och kulturmiljö 

Den befintliga ledningen har varit på plats sedan år 1994 och ingen ny mark kommer att tas i 
anspråk. Vid förlängning av koncession för linje utgör underhållsarbeten den främsta 
påverkan för natur- och kulturmiljön. Underhållsarbeten innebär röjning av träd i 
ledningsgatan men lågväxande vegetation kan om möjligt sparas. För att minimera påverkan 
ställs krav på att entreprenören vidtar försiktighetsåtgärder vid underhåll av ledningen. 
Underhållsarbeten kan också innebära att anläggningsdelar byts ut, då de är uttjänta. Inför 
underhållsarbeten genomförs samråd enligt 12 kapitlet 6 § MB. 
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Av bevarandeplanen för Natura 2000-området framgår att schaktningsarbeten inom 
Torsmossen kan påverka mossens hydrologi.  Befintliga stolpar står på var sida om mossens 
våtare delar. De huvudsakliga naturtyper som berörs av ledningen är områdets öppna 
mossor och kärr som främst består av rostvitmossa och mybjörnmossa. Fältskiktet består av 
vattenklöver, dystarr och kråkklöver, flaskstarr och sjöfräken. En förlängning av 
koncessionen för luftledningen bedöms däremot inte utgöra något hot mot områdets värden. 
Negativ påverkan på fornlämningar kommer undvikas genom att inte tillåta framförande av 
maskiner inom fornlämningsområde. Om körning i ett större fornlämningsområde inte kan 
undvikas kommer fornlämningen att märkas ut t ex genom snitsling så att fornlämningen inte 
skadas. Om en fornlämning skulle påträffas vid underhållsarbete, kommer arbetet stoppas 
omedelbart och länsstyrelsen kontaktas enligt kulturmiljölagen 2 kapitlet 10 §. 
Påverkan på förekommande natur- och kulturvärden i området kommer att beskrivas mer i 
detalj i kommande MKB. 

6.2 Landskapsbild  

Att behålla den befintliga ledningen i nuvarande sträckning innebär inte någon ny påverkan 
på landskapsbilden. Rivning av ledningen skulle påverka landskapsbilden positivt i 
skogsmark, men detta först efter att växtligheten har återhämtat sig där. Tillfällig påverkan 
kan uppstå vid underhåll av ledningen i form av uppställda maskiner och upplag med 
byggmateriel.  

6.3 Friluftsliv 

Under drift av den befintliga ledningen påverkas inte framkomligheten av de rörliga frilutslivet 
i området. Vid underhållsarbeten kan lokala störningar både i form av buller och tillfälligt 
begränsad framkomlighet att uppstå.  

6.4 Boendemiljö 

Ledningens huvudsakliga påverkan på boendemilön beror främst på de magnetiska fälten 
och inverkan på landskapsbilden. Den befintliga ledningen innebär inget nytt inslag i 
landskapet och ingen ny visuell påverkan på boendemiljö och bebyggelse kommer att 
uppstå.  
Vid underhållsarbeten kan lokala störningar i form av buller och tillfällig begränsad 
framkomlighet förekomma. Påverkan vid kommande underhållsarbeten bedöms som liten.  
Ingen bostad har magnetfältsvärden som överskrider rekommenderade värden, varför inga 
skyddsåtgärder föreslås. 

7 BEDÖMNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN  

Enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966) 8 § punkt 8 ska den som avser att bedriva 
en verksamhet göra en bedömning i frågan om huruvida en betydande miljöpåverkan kan 
antas.  
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Utifrån tillgängligt material och tidigare beslut från länsstyrelsen bedömer Vattenfall 
Eldistribution att ledningen mellan Brännskogen och Vingåker ej antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  

8 TIDPLAN 

Den för ärendet aktuella ledningen saknar nätkoncession sedan 2017-05-08 efter avslag från 
Energimarknadsinspektionen. Ansökan om nätkoncession för linje avseende befintlig 130 
kV-ledning mellan Brännskogen och Vingåker avses därför att sökas så snart som möjligt. 
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From:                                         @lansstyrelsen.se>
Sent:                                           den 27 mars 2018 14:11
To:                                               
Subject:                                     Länsstyrelsen i Södermanlands läns samrådsyttrande över förnyelse av ledningskoncession, 130 kV luftledning BL7 S8, sträckan

Brännskogen - Vingåker, Vingåkers kommun
 
Undersökningssamråd enligt 6 kapitlet 24-25 §§ Miljöbalken
 
Länsstyrelsen har inget att erinra emot ansökan.
 
Förlängningen av nätkoncessionen för befintlig ledning bedöms inte innebära någon förändring i påverkan på Torsmossens Natura 2000-område eller på
naturmiljövärden i övrigt.
 
Länsstyrelsen förordar ur kulturmiljösynpunkt att befintlig ledning behålls och ser inget behov av att alternativa linjesträckningar utreds.
Länsstyrelsen anser att undersökningssamrådet tillfredsställande redovisar kulturmiljön utmed ledningssträckningen och hur man exempelvis avser att hantera
kulturmiljön i samband med röjning av ledningsgator och underhållsarbete.
 
I handläggningen har samråd skett med  (naturskydd) och  (kulturmiljö).
 
Med vänlig hälsning
 

Infrastrukturhandläggare
Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping
 

www.lansstyrelsen.se/sodermanland
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Subject:                                     FW: Inbjudan till samråd inför förnyelse av nätkoncession för linje
 
 
From: @kumla.se  
Sent: Tuesday, March 27, 2018 11:09 AM
To: 
Cc: @kumla.se
Subject: SV: Inbjudan till samråd inför förnyelse av nätkoncession för linje
 
Hej!
	
Inget	yttrande	från	Kumla	kommun	görs.
	
Med vänlig hälsning
 
_______________________________________________________________

Mark-	och	exploateringshandläggare
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Tekniska	kontoret
Kumla	kommun
	
692	80	Kumla	kommun
019-58	80	00

www.kumla.se
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Med vänlig hälsning

Enhetschef, tekniska

Kommunledningsförvaltningen
 | Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker
Telefon:  | Växel: 0151-191 00 | 
Web: w w w .vingaker.se | Facebook: w w w .facebook.com/vingakerskommun

From:                                         
Sent:                                           den 6 mars 2018 10:04
To:                                               
Cc:                                               Kommun; 
Subject:                                     Inbjudan till samråd inför förnyelse av nätkoncession för linje mellan Brännskogen och Vingåker
 
God förmiddag!
 
Vingåkers Kommun har tagit del av handlingarna och har inga invändningar mot en förlängning av nätkoncessionen för den befintliga ledningen.
 
Vårt ärendenummer är KS 2017-10
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Subject:                                     FW: Ansökan om nätkoncession för förnyelse om befintlig 130 kv-regionledning mellan Norrtorp – Rullstugan i Kumla kommun
 
 
Från:  
Skickat: den 19 mars 2018 15:15
Till: @poyry.se' 
Kopia: Länsstyrelsen Örebro län <orebro@lansstyrelsen.se>
Ämne: Ansökan om nätkoncession för förnyelse om befintlig 130 kv-regionledning mellan Norrtorp – Rullstugan i Kumla kommun
 
Trafikverkets dnr: TRV 2018/27582
 
Ansökan om nätkoncession för förnyelse om befintlig 130 kv-regionledning mellan Norrtorp – Rullstugan i Kumla kommun
 
Vattenfall ska ansöka om förnyat tillstånd för befintlig luftledning mellan Norrtorp och Rullstuga i Kumla kommun. Ledningen är en 130 kv luftledning med en total
längd på cirka 6 km som uppfördes 1994.
 
Trafikverket bygger om riksväg 51 mellan Kvarntorp och Svennevad i ny sträckning. Luftledningen och väg 51 kommer därmed korsa varandra vid ett tillfälle.
Vattenfall och Trafikverket har fört dialog angående de luftledningar som kommer korsa den nya dragningen av väg 51. Aktuell luftledningen kommer behöva höjas
vid korsningspunkten för att säkerställa att elsäkerhetskraven följs. Enligt projektledaren för ombyggnationen av riksväg 51 ska Vattenfall anordna detta senast juni
detta år. Om åtgärden genomförs har Trafikverket inget ytterligare att tillägga.
 
Med vänlig hälsning
 

Samhällsplanerare
 

 
Trafikverket
Box 1140
631 80 Eskilstuna
Besöksadress: Tullgatan 8
Telefon: 0771-921 921
www.trafikverket.se
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From: @eon.se>
Sent: den 20 mars 2018 13:49
To:
Subject: Yttrande på remiss för förlängning av nätkoncession Norrtorp - Rullstugan

Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged

Datum                                                                                                                 Arkivnr
2018-03-20                                                                          Ö2018 84

Förlängning av nätkoncession Norrtorp - Rullstugan, Kumla kommun

E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget att erinra.

Vänliga hälsningar

Tillstånd&Rättigheter

E.ON Energidistribution AB
Box 1422
701 14 Örebro,
eon.se | Facebook | Twitter | LinkedIn |Instagram |YouTube

Besöksadress:
Idrottsvägen 37
Örebro
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