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Stenkullen i Västra Götalands län

Energimarknadsinspektionens begäran om komplettering
Energimarknadsinspektionen har 2016-09-15 begärt att Svenska kraftnät ska tydliggöra vilka av de skyddsåtgärder som anges i MKB:n som ska vidtas.
Enligt miljöbalken ska försiktighetsmått vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön, (2 kap. 3 § miljöbalken).
MKB:n redogör för ett antal olika skyddsåtgärder. Det är dock oklart i vilken utsträckning de kommer att tillämpas då formuleringarna är vaga.

Svenska kraftnäts bemötande
Utformning av skyddsåtgärder i MKB
MKB:n har avgränsats till att beskriva miljöpåverkan som ledningssträckningen
medför och inte påverkan som uppstår vid varje enskild stolpplats. Det beror på att
exakta stolpplaceringar inte är fastställda då detaljprojekteringen inte är genomförd. Däremot är alla lägen för vinkelstolpar bestämda eftersom de avgör ledningens sträckning. I dagsläget känner vi heller inte till omfattning eller lokalisering av
nödvändiga arbetsvägar, eftersom även dessa är beroende av detaljprojekteringen
och den exakta placeringen av samtliga stolpar.
På grund av detta är det inte alltid möjligt att i detalj ange vilka skyddsåtgärder
som kan genomföras eftersom det ofta beror på placeringen av raklinjestolpar och
arbetsvägar. Därför anges i vissa fall att skyddsåtgärder kommer att genomföras i
möjligaste mån. Att en skyddsåtgärd ska vidtas i möjligaste mån bör tolkas som att
den föreslagna skyddsåtgärden ska vidtas så länge ledningens utformning inte
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omöjliggör detta. Exempelvis bör skrivningen ”lågväxande krattek bevaras i möjligaste mån” tolkas som ”lågväxande krattek ska bevaras på de platser där tillräckliga
säkerhetsavstånd till ledningen kan bibehållas. På de platser där stolpar eller ledningens nedhäng placeras så nära krattekar att gällande säkerhetsavstånd inte kan
upprätthållas kommer krattekarna att tas bort”.
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Med hänsyn till den påverkan som de markundersökningar som krävs för en fullständig detaljprojektering medför, anser inte Svenska kraftnät att det är rimligt att
i samband med MKB för koncessionsansökan projektera på en sådan detaljnivå att
samtliga skyddsåtgärder kan fastslås i detalj.
Ovanstående skulle hypotetiskt kunna innebära att stora konsekvenser för motstående intressen uppstår om det senare visar sig att förslagna skyddsåtgärder inte är
möjliga att genomföra. Det gäller exempelvis när formellt skyddade områden eller
områden som har särskilt höga naturvärden berörs. För att eliminera den risken
har skyddsåtgärder i MKB i många fall formulerats så att åtgärden ska genomföras.
Detta framgår i bilaga 7 till MKB:n avseende skyddsåtgärder för naturmiljön. I de
fall MKB anger att en skyddsåtgärd ska genomföras kommer detaljprojektering att
genomföras så att raklinjestolpar m.m. anpassas efter skyddsåtgärden.
Även om det anges att skyddsåtgärder ska genomföras i möjligaste mån kan de i
vissa fall visa sig inte gå att genomföra fullt ut. Svenska kraftnäts bedömning är
dock att åtgärderna kommer att vara möjliga att genomföra för huvuddelen av de
berörda objekten.
Svenska kraftnäts riktlinjer för underhåll av ledningsgator
De skyddsåtgärder som föreslås i MKB överensstämmer med Svenska kraftnäts
tekniska riktlinjer för underhåll av ledningsgator (TR12-13).
I riktlinjerna finns bestämmelser om naturvårdshänsyn vid underhåll och skötsel.
På mycket svaga marker, t.ex. hällmarker, myrimpediment, tallhedar och kantzoner till dessa, bör röjning ske med beaktande av den långsamma tillväxten. Långsamväxande vegetation såsom enar (och krattekar) kan ofta kvarlämnas i ledningsgatan eftersom de inte utgör fara för ledningens säkerhet. Bergbranter, lodväggar,
rasbranter och bäckraviner är platser där det kan vara mycket högt till fasledarna.
Även på sådana platser kan vegetationen kvarlämnas eftersom vegetationen inte
utgör fara för ledningens säkerhet.
Om åtgärder för underhåll och skötsel kan komma att väsentligt ändra naturmiljön
ska anmälan om samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken göras hos den myndighet
som utövar tillsynen. Nödvändiga skyddsåtgärder prövas i samband med anmälningsförfarandet.
Projektets miljösäkring
Om det i den fortsatta handläggningen av ärendet skulle framkomma att skyddsåtgärder behöver förtydligas på specifika platser för att säkerställa att stora negativa
konsekvenser på motstående intressen undviks, kommer Svenska kraftnät att förtydliga skyddsåtgärderna i dessa fall.
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För att säkerställa att alla skyddsåtgärder beaktas i den kommande detaljprojekteringen och senare under byggnationen av ledningen upprättar Svenska kraftnät en
miljöåtgärdsplan (åtgärdsplan – mark och vatten) för projektet. Miljöåtgärdsplanen gäller tillsammans med entreprenadkontrakt och allmänna föreskrifter för de
entreprenörer som bygger ledningen.
I sammanhanget är det också viktigt att notera att skyddsåtgärder i många fall prövas och beslutas även på annat sätt utöver koncessionsbeslutet. Det gäller exempelvis eventuella samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken för byggande av nya tillfartsvägar eller etablering av upplagsplatser, dispens från det generella biotopskyddet
eller anmälan om vattenverksamhet. I sådana ärenden kommer detaljerade
skyddsåtgärder att beskrivas och prövas av den tillståndsgivande myndigheten.
Sammanfattande slutsats
Orsaken till att det i vissa fall anges att skyddsåtgärder genomförs i möjligaste mån
är att detaljprojekteringen inte är genomförd. Det är inte rimligt att inför koncessionsansökan genomföra detaljprojektering i en sådan utsträckning att exakta
skyddsåtgärder kan anges i samtliga fall. Vid den rimlighetsbedömning som ska
genomföras enligt 2 kap. 7 § miljöbalken ska nyttan och kostnaderna för en åtgärd
vägas mot varandra.
För att säkerställa att stora konsekvenser inte uppstår har Svenska kraftnät i vissa
fall angivit att skyddsåtgärderna ska genomföras.
Prövning av skyddsåtgärder kommer i många fall att ske i annan ordning utöver
koncessionen enligt ellagen.
Sammantaget bedömer Svenska kraftnät att de skyddsåtgärder som anges i MKB är
rimligt detaljerade för att konsekvenserna för motstående intressen inte ska bli
större än de bedömningar som framgår av MKB:n.

