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1 Inledning 
Syftet med föreliggande samrådsredogörelse är att sammanfatta samtliga yttranden från 
myndigheter, organisationer, företag, fastighetsägare och övriga berörda som inkommit under 
genomfört avgränsningssamråd. Ellevio bemöter de inkomna synpunkterna i denna 
samrådsredogörelse. 

Samrådsredogörelsen utgör en bilaga till miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) som i sin tur 
utgör en del av koncessionsansökan. 

1.1 Bakgrund 
Ellevio planerar att bygga en ny 44 kV-ledning mellan Grebbestad och Fjällbacka i Tanums 
kommun. I dagsläget finns bara en ledning vardera till transformatorstationerna i Grebbestad 
och Fjällbacka. Om någon av dessa  ledningar drabbas av en driftstörning eller behöver tas ur 
drift på grund av underhållsarbete finns ingen reservmatning, vilket leder till strömavbrott. Med 
ytterligare en ledning som sammanbinder de båda transformatorstationerna undanröjs detta 
problem. Vid exempelvis en driftstörning på en av ledningarna kan elen fortfarande distribueras 
via den andra ledningen och elnätet blir därmed mycket mer driftsäkert. 

2 Samrådets genomförande 
Samrådet är en möjlighet för berörda att lämna synpunkter på den planerade ledningen. 
Synpunkterna tillsammans med övrig information är viktiga för att planera ledningen med 
minsta möjliga påverkan på boende och miljön.  

Samrådet påbörjades under 2017 och avslutades 2018. Under denna period (1 januari 2018) 
ändrades bestämmelserna om samråd (6 kap. miljöbalken m.m.). Ellevio har själva bedömt att 
den aktuella åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan och samrådet har därför 
genomförts i den omfattning som motsvarar ett avgränsningssamråd enligt de nya 
bestämmelserna. Avgränsningssamrådet har inte föregåtts av något undersökningssamråd. 

Samråd har genomförts i två omgångar med berörd länsstyrelse, kommun, övriga statliga 
myndigheter, intresseföreningar, företag och fastighetsägare. Det första samrådet omfattade två 
ledningsstråk – alternativ Öster respektive Väster. Efter det första samrådet valdes alternativ 
Väster bort. Det andra samrådet omfattade en justering och förfining av alternativ Öster (kallat 
luftledningsalternativet) respektive ett markkabelalternativ, eftersom det under det första 
samrådet framkom många synpunkter på att ett markkabelalternativ borde utredas. Nedan ges en 
närmare redogörelse för de två samråden. I kapitel 3 redovisas inkomna yttranden från 
respektive samrådspart i de båda samråden följt av Ellevios bemötande. I avsnitt 4.3 redovisas 
Ellevios bemötanden på synpunkter som förekommer i flera av yttrandena. 

2.1 Första samrådsomgången 
I maj 2017 genomförde Ellevio ett tidigt informationsmöte med länsstyrelsen i Västra Götalands 
län respektive Tanums kommun. Mötena syftade till att bl.a. ge tidig information om varför 
ledningen behövs och stämma av förslag till samrådskrets och alternativa ledningssträckningar. 

Ett samrådsunderlag togs fram med två alternativa sträckningar för luftledning – alternativ Öster 
respektive Väster, varav alternativ Väster även innehöll två markkabelsträckor, se figur 1. 
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Samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken (i dess lydelse före 1 januari 2018 och som motsvarar 
avgränsningssamråd i miljöbalkens lydelse från 1 januari 2018) inleddes med ett utskick den 1-4 
juni 2017 av en samrådsinbjudan till berörda fastighetsägare och remissinstanser, utom till dem 
som inte hade adressuppgifter i lagfarten till vilka utskick skedde den 26 juni. I inbjudan 
hänvisades till samrådsunderlaget som fanns att hämta på Ellevios hemsida eller kunde fås per 
post vid förfrågan. Utskicket gick till sammanlagt 482 fastigheter. De myndigheter, 
organisationer och företag som ansågs berörda listas i tabell 1 nedan. Ellevio önskade 
synpunkter senast den 31 juli 2017 men även de synpunkter som inkommit efter detta datum har 
tagits med i samrådsredogörelsen.  

Samrådet kompletterades med ett informationsmöte i form av öppet hus där Ellevio 
presenterade projektet. Det gjordes i form av en skärmutställning med fokusområden så som 
miljö, teknik och markupplåtelse. Ellevio hade representanter på plats som svarade på frågor, 
gav och tog emot information och synpunkter. Inför informationsmötet, som hölls den 21 juni 
på TanumStrand, skedde annonsering i dagstidningarna Bohuslänningen och Strömstads tidning 
den 10 juni och i annonstidningarna Björklövet och Veckovis under vecka 24. 

2.2 Andra samrådsomgången 
Efter den första samrådsomgången valde Ellevio bort alternativ Väster och justerade 
sträckningen för alternativ Öster samt tog fram ett markkabelalternativ hela vägen från 
Grebbestad till Fjällbacka, se figur 2. Dessa två alternativ beskrevs i ett nytt samrådsunderlag.  

Samrådsomgång två (enligt 6 kap. 4 § miljöbalken i dess lydelse före 1 januari 2018 och som 
motsvarar avgränsningssamråd i miljöbalkens lydelse från 1 januari 2018) genomfördes 
skriftligt och inleddes med en samrådsinbjudan den 17 december 2017 till berörda 
fastighetsägare och remissinstanser. Annonsering skedde också i dagstidningarna 
Bohuslänningen och Strömstads tidning samt i annonstidningarna Björklövet och Veckovis 
under vecka 51. I inbjudan och annons hänvisades till samrådsunderlaget som fanns att hämta 
på Ellevios hemsida eller kunde fås per post vid förfrågan. De fastigheter som låg inom 200 
meter från utredningsområdets mitt för luftledningsalternativet och 50 meter från 
utredningsområdets mitt för markkabelalternativet ansågs berörda, vilket blev 161 fastigheter. 
De myndigheter, organisationer och företag som ansågs berörda listas i tabell 2 nedan. Ellevio 
önskade synpunkter senast den 31 januari 2018 men även de synpunkter som inkommit efter 
detta datum har tagits med i samrådsredogörelsen. 

2
0
1
9
-
1
0
2
6
5
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
1
9
-
1
0
-
1
7









 

Samrådsredogörelse 

 

10 (53) 
 

 

 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län  

Första samrådet 

Länsstyrelsen skriver att de inte har något att erinra mot vad som föreslås men vill framföra 
följande synpunkter som behöver tas upp i MKB. 

Naturmiljö: Ellevio planerar att naturvärdesinventera det alternativ som bedöms som mest 
fördelaktigt. Länsstyrelsen anser att detta är rimligt, men om Ellevio i det fortsatta arbetet ser 
betydande konsekvenser för naturmiljön som inte förutsetts i detta skede måste man ha 
beredskap att fördjupa sig även i andra alternativ. Naturvärdesinventeringen måste bl.a. ha fokus 
på förekomst av skyddade arter eller lokaler med goda förutsättningar för sådana. I MKB 
behöver närmare beskrivas de naturvärden som identifierats i samrådsunderlaget och som kan 
framkomma vid naturvärdesinventeringen. Vidare måste MKB beskriva vilken hänsyn som kan 
tas till eventuella skyddade arter, vilken bevarandestatus de har lokalt och i större skala. Det är 
särskilt viktigt att vidta åtgärder så att förbuden i 4 § artskyddsförordningen inte aktualiseras. 
Man behöver beskriva de biologiska värdena inom berörda strandskyddsområden, vilka ingrepp 
som behöver göras och vad det kan få för konsekvenser för de värden strandskyddet ska skydda. 
Strandskyddsdispens kan komma att behövas. Skyddade fågelarter bör inventeras genom att 
sträckan gås i fält en eller två gånger vid tidpunkter som är lämpliga utifrån resultatet av 
skrivbordsundersökningen. 

Skogsbruk: Föreslagen ledningsdragning är placerad på ett sådant sätt, med långa sträckor uppe 
på berg, vilket enligt länsstyrelsens bedömning minskar den negativa påverkan på skogen. 

Kulturmiljö: Länsstyrelsen delar uppfattningen att planerad åtgärd inte påverkar riksintressen 
för kulturmiljön, kommunala kulturmiljöer eller den bebyggda kulturmiljön. För samtliga 
alternativ behöver en arkeologisk utredning enligt Kulturmiljölagen 2 kap. 11 § genomföras. 
För ett övergripande underlag som omfattar hela korridorens bredd är det lämpligt att 
utredningen sker stegvis, där steg 1 syftar till att lokalisera tidigare okända fornlämningar samt 
att värdera den samlade påverkan på kulturmiljöerna med avseende på fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar. Utredningen i steg 1 ska också peka ut områden med risk för ovan 
mark osynliga fornlämningar som skulle kräva en arkeologisk utredning steg 2 innan hela 
fornlämningsbilden är klarlagd. Innan en arkeologisk utredning genomförs kan inte de olika 
alternativen värderas mot varandra ur kulturmiljösynpunkt. Ansökan om arkeologisk utredning 
steg 1 ställs till länsstyrelsens kulturmiljöenhet. 

Telia Company AB - - 

Teracom - - 

Tre (3) - - 

Åsleröds Camping och 
Vandrarhem 

- - 

Öringsakademin - - 
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Hälsa och säkerhet: Ellevio åtar sig att följa myndigheternas försiktighetsmått men det saknas 
en beskrivning av hur försiktighetsmåtten, exempelvis skyddsavstånd till bostäder, ska 
uppfyllas. Att myndigheterna har mål om 100 mikrotesla för korttidsexponering är mindre 
intressant för ledningar som kan komma nära bostäder eftersom det där är långtidsexponeringen 
som måste hanteras. Eftersom Ellevio åtar sig att uppfylla försiktighetsmåtten vid exponering 
som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor, förskolor respektive 
arbetsmiljöer behöver man föra en diskussion om lämpligt skyddsavstånd. 

Vatten: Om kablar ska förläggas under Anråsälven behöver det förtydligas om 
elektromagnetiska fält kan komma att uppstå i vattenområdet och vilka skyddsåtgärder man 
avser att vidta för att de inte ska uppkomma, eftersom Anråsälven har höga värden för 
förekomst av ål, havsvandrande öring och lax. 

Andra samrådet 

Länsstyrelsen har följande synpunkter på respektive sakområde. 

Natur: I MKB behöver närmare beskrivas de naturvärden som identifierats i samrådsunderlaget 
och det ytterligare som kan framkomma vid naturvärdesinventeringen. De biologiska värdena 
och vilka ingrepp som behöver göras inom berörda strandskyddsområden samt vilka 
konsekvenser åtgärderna kan få för de värden som strandskyddet ska skydda ska beskrivas. 
Strandskyddsdispens kan komma att behövas. Förekomst av områden med generellt 
biotopskydd behöver utredas i samband med naturvärdesinventeringen. Denna måste också ha 
ett fokus på förekomst av skyddade arter eller lokaler med goda förutsättningar för sådana. 
MKB måste beskriva vilken hänsyn som kan tas till eventuella skyddade arter och särskilt 
viktigt är att vidta åtgärder så att förbuden i 4§ eller 7§ artskyddsförordningen inte aktualiseras. 
Skyddade fågelarter bör inventeras i fält en eller två gånger vid tidpunkter som är lämpliga 
utifrån resultatet av skrivbordsundersökningen. 

Kultur: För föreslagen luftledning ställer länsstyrelsen krav om arkeologisk utredning. Denna 
bör delas upp i ett första byråmässigt steg, som lokaliserar idag okända fornlämningar ovan 
mark och sammanställer påverkan på kulturmiljön generellt, samt en andra steg som lokaliserar 
fornlämningar belägna under mark genom provgrävning. För föreslagen markkabel bör fortsatt 
samråd ske för att avgöra behovet av en arkeologisk utredning. 

Vatten: Där kablar ska förläggas i eller vid Anråsälven behöver det förtydligas om 
elektromagnetiska fält kan komma att uppstå i vattenområdet och vilka skyddsåtgärder man 
avser att vidta för att de inte ska uppkomma. Detta är av särskild vikt för bedömningen av 
påverkan på vandrande fisk. Arbeten i vatten är anmälnings- eller tillståndspliktiga om det inte 
är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas. 

Miljö: Det är inte många bostäder som berörs av ledningen, men vid Fjällbacka planeras 
ledningen ca 40 meter från två bostadshus. MKB bör beskriva hur den nya ledningen samverkar 
med befintlig bebyggelse gällande elektromagnetisk strålning. 

Landsbygd: Markkabel i jordbruksmark innebär ett stort ingrepp vid nedgrävningen och det är 
viktigt att eventuell avvattning (diken och täckdiken) återställs. Körskador som markpackning 
bör undvikas och matjordslagret ska återställas ovanpå kabelschaktet. Landsbygdsavdelningen 
bedömer att luftledningsalternativet torde påverka mindre än 25 hektar skog och att båda 
alternativen är acceptabla. 
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Samlad bedömning: Både luftlednings- och markkabelalternativet har för- och nackdelar. Därför 
vill länsstyrelsen se ett kombinerat förslag med en sträckning som bitvis är luftledning och 
bitvis nedgrävd markkabel. 

Ellevios bemötande 

Under hösten 2018 utfördes en naturvärdesinventering enligt SIS-standarden, vilket bl.a. 
innebär fokus på förekomst av skyddade arter. Naturvärdena beskrivs på ett mer ingående sätt i 
MKB än i samrådsunderlaget. Särskilt fokus finns på vilka konsekvenser ledningsåtgärderna 
kan få för de värden som strandskyddet ska skydda. Naturvärdesinventeringen hade bl.a. fokus 
på områden med generellt biotopskydd och på förekomst av skyddade arter eller lokaler med 
goda förutsättningar för sådana. MKB beskriver vilken hänsyn som kan tas till eventuella 
skyddade arter. I fågelutredningen konstaterades fågelfaunan i utredningsområdet vara tämligen 
väldokumenterad. En brist fanns dock rörande häckningsplatser för rovfåglar. Därför utfördes 
en riktad inventering, i syfte att hitta eventuella rovfågelbon längs den planerade 
ledningssträckningen, i samband med naturvärdesinventeringen. Avverkning för ledningen 
kommer att utföras utanför fåglarnas häckningstid (1 april-31 juli) för att minimera störning. I 
och med detta bedöms det inte vara relevant att utföra ytterligare fågelinventeringar. 

Inför MKB:n lät Ellevio utföra en skrivbordsutredning avseende kulturmiljö under vintern 2019 
och avser att göra en arkeologisk utredning via länsstyrelsen (etapp 1 och eventuellt etapp 2) 
under detaljprojekteringen av ledningen. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har utfört mätningar i boendemiljö. Dessa mätningar indikerar att 
magnetfältsnivåer upp till 0,2 mikrotesla i årsmedelvärde är vanligt förekommande. För aktuell 
ledning beräknas magnetfältet överstiga 0,2 mikrotesla inom ca 10 meter från ledningen. 
Ledningen planeras inte placeras så nära något bostadshus. Det elektromagnetiska fältet i 
förhållande till befintlig bebyggelse beskrivs i MKB:n. 

Det kommer inte att förläggas några kablar i eller vid Anråsälven. Ingen vattenverksamhet 
planeras. 

Kraftledningsstolpar uppförs om möjligt alltid i kanten av åkermarker. Eventuell påverkan på 
jordbruksmarksavvattning i samband med uppförande av stolpar kommer att återställas. 

Ellevio undviker alltid att blanda markkabel- och luftledningsutförande inom en ledning, 
eftersom varje övergång mellan luftledning och markkabel är en potentiell felkälla med ökad 
åskkänslighet. Vid en eventuell driftstörning försvåras felsökningen med flera delsträckor 
markkabel. Endast i undantagsfall, när det finns starka skäl, anläggs markkabel på en delsträcka. 
I luftledningsalternativet finns det ingen delsträcka som sticker ut som extra känslig där det är 
motiverat med markförlagd ledning. 

Tanums kommun 

Första samrådet 

Tanums kommun yttrar att det är positivt att Ellevio planerar för ytterligare en elledning mellan 
Grebbestad och Fjällbacka eftersom driftsäkerheten i de båda orterna ökar. 

Längs kusten och i närheten av samhällena är det generellt högt bebyggelsetryck och 
kommunens uppfattning är att ledningsdragningen inte får försvåra kommunens utveckling. 
Därför är det viktigt att lokalisering, typ av ledning och eventuella olägenheter utreds noggrant 
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framför allt i området kring Grebbestad, Fjällbacka och Anrås flygfält. Miljö- och 
byggnadsnämnden anser att underlaget behöver kompletteras med detaljerade studier av 
ledningens dragning i närheten av Fjällbacka, Grebbestad och Anrås flygfält för att undvika 
framtida konflikter vad gäller markanvändning. 

Med hänsyn till hushållning med markresurser, områdets samlade natur- och kulturvärden samt 
översiktsplanens rekommendationer förordar miljö- och byggnadsnämnden att ledningen 
förläggs som markkabel längs med hela sträckan. Miljö- och byggnadsnämnden anser inte att en 
luftburen ledning är förenlig med berörda riksintressen eller översiktsplanens 
rekommendationer. I översiktsplanen anges bl.a. att kontrasten mellan bebyggelse och 
omgivande obebyggda berg är ett värde att ta hänsyn till. 

Det västra alternativet berör fastigheten  där kommunens reningsverk ligger, med 
markkabel. En förläggning kan potentiellt försvåra utvecklingen av området. Kommunens 
ledningar måste i alternativ väster korsas ett flertal gånger. 

Kommunen har vatten- och avloppsledningar inom Ellevios sträckningsalternativ. VA-
ledningarna utgör väsentliga distributionskanaler för kommunen och brott eller skador på 
ledningarna kan få allvarliga konsekvenser för hela samhällen/kommundelar. Transporten i 
ledningarna är särskilt stor under sommaren och därför förordas att byggnation av elledning/-
kabel sker under perioden höst, vinter eller vår. 

Andra samrådet 

Tanums kommun anger att ledningsalternativen berör de geografiska områdena Grebbestad och 
Fjällbacka samhällsområden, den inre kustzonen, landsbygd och det yttre området av 
världsarvet (det sistnämnda gäller enbart markkabelalternativet) i översiktsplanen. Vid åtgärder 
inom dessa områden ska hänsyn tas till de värden som finns listade för respektive område. 

Luftledningen är delvis planerad i höglänta och därmed exponerade lägen. I samrådsunderlaget 
nämns inget om hur en luftledning visuellt kan påverka fornlämningsområden. 

En mer detaljerad utredning för ledningens påverkan på flygfältet saknas. 

Det är positivt att Ellevio planerar för ytterligare en elledning mellan Grebbestad och Fjällbacka 
eftersom driftsäkerheten ökar. Det är också positivt att det tidigare västra alternativet utgått på 
grund av de höga värden och det höga bebyggelsetryck som finns längs med kusten. Emellertid 
kvarstår risken för denna typ av konflikter även för aktuellt luftledningsalternativ. Med hänsyn 
till hushållning med markresurser, möjligheter till framtida bebyggelseutveckling, områdets 
samlade natur- och kulturvärden, landskapsbilden och översiktsplanens rekommendationer 
förordas att ledningen förläggs som markkabel. Detta motiverar att den merkostnad som en 
markförlagd ledning innebär kan ses som rimlig. 

Kommunen har vatten- och avloppsledningar inom Ellevios sträckningsalternativ. VA-
ledningarna utgör väsentliga distributionskanaler för kommunen och brott eller skador på 
ledningarna kan få allvarliga konsekvenser för hela samhällen/kommundelar. Transporten i 
ledningarna är särskilt stor under sommaren och därför förordas att byggnation av elledning/-
kabel sker under perioden höst, vinter eller vår. 
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Ellevios bemötande 

Alternativ Väster, som låg närmast kusten och därmed orterna Grebbestad och Fjällbacka, har 
valts bort eftersom bebyggelsetrycket där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som 
framkomligt. Luftledningens förhållande till flygfältet beskrivs mer utförligt i MKB:n. 

Till den andra samrådsomgången togs ett markkabelalternativ fram som beskrevs och jämfördes 
med det förordade luftledningsalternativet. Motivering till varför Ellevio fortsatt förordar ett 
luftledningsalternativ ges i MKB:n.  

Ellevio har inte för avsikt att avverka skogsgatan för den nya ledningen under fåglarnas 
häckningsperiod 1 april-31 juli. 

Hänsyn till värdena som finns listade i översiktsplanen redogörs för i MKB:n. Eftersom 
markkabelalternativet inte är aktuellt kommer det yttre området av världsarvet inte att beröras 
(inte heller detaljplanen för Kärra 2:1, som kommunen nämner i sitt yttrande, kommer därmed 
att beröras). Ledningen kommer inte att påverka varken Grebbestads eller Fjällbackas identitet 
så som den uttrycks i översiktsplanen. Kontrasten mellan bebyggelse och omgivande obebyggda 
berg anges som värde för flera av områdena i översiktsplanen. När översiktsplanen redogör för 
byggande på berg är det helt kopplat till husbebyggelse och inte, som i det aktuella fallet, till 
kraftledning. 

Luftledningens visuella påverkan på landskapsbild och fornlämningsområden beskrivs i 
MKB:n. 

Ellevio gör bedömningen att merkostnaden för markkabel inte är motiverad. Ellevio anlägger 
generellt enbart regionnätsledningar på 36 kV och högre i markkabelutförande i det fall 
ledningen går genom tätbebyggt område där utrymme för en luftledning saknas. 
Bebyggelseutvecklingen bedöms inte påverkas mer än marginellt bl.a. eftersom ledningen i 
huvudsak planeras uppe på berg. Vid lokaliseringen har stor hänsyn tagits till natur- och 
kulturvärden så att påverkan inte blir större för luftledningsalternativet än markkabelalternativet. 
Ledningen planeras inom ett kustnära expansivt område (den inre kustzonen) men det är en 
förhållandevis liten ledning som planeras, där stolphöjden (ca 10-12 meter) generellt inte 
överskrider trädtopparna. 

Post- och Telestyrelsen 

Första samrådet (inget yttrande andra samrådet) 

Post- och Telestyrelsen anger att det torde vara lämpligt att kontakta ledningsägarna Telia 
Company AB, Skanova, Tele2, Telenor, Tre, NET 1 och Teracom. 

Ellevios bemötande 

Alla de uppräknade ledningsägarna utom Telia Company AB hade bjudits in till samrådet. Även 
Telia Company AB fick skyndsamt inbjudan efter Post- och Telestyrelsens yttrande. 

Skogsstyrelsen 

Andra samrådet (inget yttrande första samrådet) 

Skogsstyrelsen anger att berörd sträcka ligger i en värdetrakt för Bohusläns randlövskogar. I 
trakten är skogar med höga naturvärden av ädellövskog och triviallövskogar med ädellövinslag 
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generellt högt prioriterade och skyddsvärda. Om luftledningen genomförs bör den placeras på 
ett sådant sätt att biotopskyddet vid Ejgde inte berörs. Det är viktigt att ni redovisar 
skogsmarkens förmåga att producera virke i den skogsmark som kommer att tas i anspråk. 
Markkabelalternativet är att föredra utifrån att mindre skogsmark tas i anspråk. 

Ellevios bemötande 

Alla kända områden med naturvärden kopplade till ädellöv har undvikits vid lokaliseringen av 
alternativen. Biotopskyddet vid Ejgde berörs inte. 

Det är ca 25 ha skogsmark som tas i anspråk med luftledningsalternativet. Sträckningen är 
förlagd så att intrånget i skogsmark ska minimeras, dvs. en stor del av sträckningen är förlagd 
till hällmark. Hade hela sträckan varit skogsmark hade ca 49 ha skogsmark tagits i anspråk i 
stället för ca 25 ha. Boniteten i de ca 25 ha skogsmark varierar från mycket låg, t.ex. vid 
hällmarksavsnitten, till hög i t.ex. sluttningar med rörligt markvatten. I värderingen mot 
markägarna kommer boniteten för varje bestånd att fastställas. 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Första samrådet 

Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat information om vikten av att vid planering av elektriska 
anläggningar sträva mot att barn inte exponeras för magnetfält i onödan. 

Andra samrådet 

Strålsäkerhetsmyndigheten anser att magnetfältsnivåer för bostäder och andra platser där barn 
vistas varaktigt och förhöjda fält kan förväntas bör redovisas i MKB, i detta fall inom ca 15 
meter från ledningen. 

Ellevios bemötande 

Ledningen är planerad så att miljöer där människor (framför allt barn) vistas varaktigt inte ska 
utsättas för förhöjda magnetfältsnivåer. Inom ca 15 meter från ledningen finns inga bostäder 
eller platser där barn vistas varaktigt. 

Trafikverket 

Första samrådet 

Trafikverket anger att Ellevio ska ansöka om ledningsärende i de fall ledningen kommer att 
korsa eller på annat sätt påverka allmän väg och dess vägområde. 

Andra samrådet 

Samma synpunkter som ovan. 

Ellevios bemötande 

Ansökan om ledningsärende kommer att ske för de platser där det blir aktuellt. 

Bohusläns museum 

Andra samrådet (inget yttrande i första samrådet) 
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Ledningen planeras inom ett fornlämningsrikt område. En arkeologisk utredning bör 
genomföras för att klargöra om icke kända fornlämningar finns i ledningsalternativen och ev. 
tillkommande områden, exempelvis byggvägar till ledningsgatan för anläggningsmaskiner. 

Ingrepp i fornlämning kräver tillstånd från länsstyrelsen och till varje fornlämning hör ett 
fornlämningsområde som bär samma lagskydd som själva fornlämningen. I första hand bör 
ingrepp undvikas. Ellevio bör samråda med Länsstyrelsens kulturmiljöenhet i Vänersborg. 

Ellevios bemötande 

Inför MKB:n har en byråmässig kulturmiljöutredning utförts, som beskriver påverkan på och 
konsekvenserna för kulturmiljön. En arkeologisk utredning kommer sedan att utföras under 
detaljprojekteringen av ledningen. 

Om ingrepp i eller nära intill fornlämning eller fornlämningsområde planeras kommer tillstånd 
att sökas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen har deltagit i genomfört samråd. 

Bohusläns Ornitologiska Förening 

Första samrådet 

Bohusläns ornitologiska förening anser att en ny kraftledning medför negativ påverkan på det 
lokala fågellivet både i den västra och östra dragningen. Den västra är dock att föredra eftersom 
kraftledningen delvis planeras markförläggas. Markförläggning bör ske i så stor utsträckning 
som möjligt och definitivt förbi Ejgdetjärnet. Vid luftledning bör nödvändiga skyddsåtgärder, 
som även är synliga nattetid, vidtas för att minimera risken för att fåglar kolliderar med 
ledningen. 

En ny luftledning medför såväl habitatförluster som kollisionsrisk som kan leda till negativ 
påverkan på fågellivet lokalt. Dalgångarna, som löper tvärs ledningssträckningen, används av 
stora betande fåglar så som gäss och svanar under dagtid. När dessa flyger till och från sina 
övernattningsplatser längs kusten kommer de att passera luftledningen med risk för kollisioner 
som följd. Jordbruksområdena runt Orrekläpp och Anrås används flitigt av gäss och svanar 
under framför allt vår och höst, men även av rovfåglar så som fiskgjuse. Det allra mest känsliga 
området är Ejgdetjärnet vid Kämpersvik, som är ett av de fågelrikaste i Bohuslän under 
häckningstid. 

I jordbruksmarkerna nordost om Ejgdetjärnet finns observationer av törnskata under 
häckningstid och spelande kornknarr, båda arterna ingår i fågeldirektivet. Även nattskärra ingår 
i fågeldirektivet och spelar kring Ejgdetjärnet och Orrekläpp. 

 

Ädellövskog finns längs alternativen. De är ekologiskt viktiga och kan hysa en hög artrikedom 
och bör således undvikas. 

Det är av stor vikt att tekniska lösningar och skydd används för att undvika strömgenomgång, 
det vill säga att stolpar med reglar och isolatorer konstrueras på ett sådant sätt att fåglar inte 
kommer åt strömförande delar. 

Enligt artskyddsförordningen, i fråga om vilda fåglar, får man inte avsiktligt störa dem eller 
skada deras fortplantningsområden eller viloplatser. Vi vill därför poängtera vikten av att om 
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tillstånd till kraftledning ges ska anläggningsarbete inte ske under perioden mars-juni då flest 
fågelarter häckar. 

Vi anser att en skrivbordsstudie avseende fågelfaunan inte är tillräcklig utan att en 
fältinventering under häckningstid bör genomföras. 

Enligt uppgift ska kommunen inom den närmaste tiden gräva nya ledningar mellan Bodalen 
(reningsverket vid Nästegård) och Fjällbacka. Om möjligt skulle det vara önskvärt med 
samordning av de båda projekten på denna sträcka för att minimera habitatförstöring och 
störning. 

Andra samrådet 

Bohusläns Ornitologiska Förening vill framhålla att ur fågelskyddssynpunkt är en markförlagd 
kabel att föredra och förespråkar därför det alternativet. Vidare anser föreningen att en ny 
kraftledning medför en potentiell negativ påverkan på fågellivet vid båda alternativen. Om 
luftledning antas bör nödvändiga skyddsåtgärder vidtas för att minimera risken för att fåglar 
kolliderar med ledningen och hänvisar till BirdLife Sveriges riktlinjer för kraftledningar. 

Ellevios bemötande 

Det västra alternativet har valts bort och någon ledning kommer därmed inte att placeras i 
närheten av Ejgdetjärnet. Behovet av skyddsåtgärder, t.ex. utmärkning av faslinor i kända 
fågelstråk, utreds inför MKB. Det finns inga stolptransformatorer ute i nätet i denna typ av 
ledning. Med planerat fasavstånd blir risken för strömgenomgång mycket liten.  

Avverkning för ledningen kommer att utföras utanför fåglarnas häckningstid (1 april-31 juli) för 
att minimera störning.  

Enligt uppgifter från Artdatabanken finns häckningsplatser för berguv och pilgrimsfalk 2-3 km 
från det östra alternativet. Det relativt långa avståndet i kombination med befintliga 
störningskällor mellan häckningarna och den planerade ledningen gör att påverkan på reviren 
bedöms bli obetydlig. 

Ädellövskog undviks i mycket hög grad. 

En fågelutredning och fältinventering av ev. förekomst av rovfågelbon längs 
ledningssträckningen har utförts. 

Vatten- och avloppsledningar förlades mellan Bodalen och Kämpersvik 2014. Den fortsatta 
anläggningen mellan Kämpersvik och Fjällbacka planeras ske till havs och under perioden 
2018-2020. Någon samordning är därmed inte möjlig. 

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF Västra Götaland resp. Tanum 

Första samrådet 

LRF anser att det på samrådsmötet skulle ha funnits minst en fast tid för genomgång, där 
nätägaren redogör för projektet med tillhörande frågestund, för att alla skulle få samma 
information och få möjlighet att höra andras synpunkter. 

Det är inte god ton att ha så kort svarstid när lantbruket har som mest att göra, berörda är 
bortresta och organisationers personal och förtroendevalda har semestrar. 
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Det mörkas i samrådshandlingen hur hela tillståndsprocessen går till, att 
Energimarknadsinspektionens beslut är överklagningsbart till Mark- och miljödomstolen och 
om prövningstillstånd ges även till Mark- och miljööverdomstolen. LRF ifrågasätter 
formuleringen i samrådsunderlaget om vilka som är berörda. 

Ellevio har aktivt valt intrång i de gröna näringarnas produktionsmarker. Varför anses dessa 
marker, som är av vikt för enskilda företags ekonomi och landets skatteintäkter, mindre 
skyddsvärda? 

Varför föreslås inte ett kabelalternativ på hela sträckan? Ett alternativ som måste utredas är 
markförlagd kabel längs fiberkabeln från Fjällbacka och därefter längs VA-ledningen 
Bolsjöledningen. Likaså bör sträckan Skistad-Nästegård utredas. Ellevio hävdar att luftledning 
är kostnadseffektiv, men om det är de berörda som åsyftas är det precis tvärt om. Luftledningens 
skyddsavstånd förhindrar dessutom utbyggnad av lantbruksföretag och kommunal utveckling av 
både bostäder och verksamhetslokaler. 

Cirkauppgifter som cirka 36 meter kalgata är inte fakta. I realiteten blir den förmodligen minst 
40 meter och därtill kommer de så kallade kantträden som gör att kalgatan breddas. 

Planeras användning av kreosot? 

Risken för skador av och oron för magnetiska fält måste tas på största allvar. 

Belägg saknas för att driftsäkerheten är så mycket bättre med luftledning än markkabel, bl.a. 
finns risken för saltstormar och att de blanka ledningarna startar bränder vid torr väderlek och 
hård vind. Ellevio bör rimligtvis stå för de kostnader som brand på grund av deras teknikval 
orsakar. 

I det här området finns stora möjligheter att producera energi lokalt, så varför nämns inte solens 
möjligheter i samrådsunderlaget? 

Andra samrådet 

LRF anser att det inte är lämpligt ur demokratisk synpunkt med enbart skriftligt samråd under 
den fortsatta processen. Varför förs inte prestigelösa samtal med Tanums kommun, Trafikverket 
och övriga berörda om en smart lösning för alla. 

Luftledning är definitivt inte kostnadseffektiv för markägarna som drabbas av intrång, sänkta 
fastighetspriser, bestående intäktsförluster från skogen samt odlingshinder på åker. Omkring 25 
ha skogsmark som blir impediment bedöms av Ellevio som en liten konsekvens för 
markanvändningen. 

Självfallet påverkar kraftledningar landskapsbilden negativt och stör natur- och kulturvärden. I 
bildmaterialet hävdas att ledningen inte syns mot skogskanten. Vad händer när skogen gallras 
och senare avverkas? 

Risken för skador av och oron för magnetiska fält måste tas på största allvar. 

Belägg saknas för att driftsäkerheten är så mycket bättre med luftledning än markkabel, bl.a. 
finns risken för saltstormar och att de blanka ledningarna startar bränder vid torr väderlek och 
hård vind. 
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I princip hela luftledningen går genom områden som är riksintresse för turism och friluftsliv 
vilket gör att det inte är lämpligt med en luftledning. Luftledningen korsar även områden med 
skyddad natur. 

För luftledning är inte kostnaden för besiktningar och röjningar medräknade och inte heller vad 
det kostar att betala intrångsersättningar och kostnaden för förlorade skogsintäkter under 
ledningens hela livslängd. 

I det här området finns stora möjligheter att producera energi lokalt, så varför nämns inte solens 
och vindens möjligheter i samrådsunderlaget? 

LRF förväntar sig att MKB:n tar ett helt annat grepp och med verklig hänsyn till ovanstående. 
LRF tvingas påpeka att skrivningarna om kabel kontra luftledning till största delen syftar till att 
konsekvent misskreditera kabelalternativet. 

Ellevios bemötande 

Det finns inga bestämmelser om hur ett samrådsmöte ska genomföras och en frågestund är inte 
en garanti för att allas synpunkter kommer fram. Ellevio valde att finnas på plats under relativt 
lång tid (sex timmar) och med representanter för flera olika sakområden för att kunna ge så bra 
information som möjligt till alla som besökte samrådsmötet. Den stora fördelen med ett Öppet 
hus är att alla får möjlighet att bli lyssnade på och komma till tals. Besökarna hade all möjlighet 
att lyssna på andras synpunkter i samtalen som fördes. 

Inbjudan till det första samrådet skickades ut den 1-4 juni 2017, utom till dem som inte hade 
adressuppgifter i lagfarten/var utlandsboende till vilka utskick skedde den 26 juni. Sista dag för 
yttrande var satt till den 31 juli, dvs. drygt åtta respektive fem veckors yttrandetid. Enligt praxis 
är minst ca tre veckor en rimlig yttrandetid. LRF begärde förlängd yttrandetid till den 18 
augusti, vilket de också fick. Andra samrådsparter som begärt förlängd yttrandetid har också fått 
det och alla yttranden i samrådet, även de som inkommit efter den 31 juli, omfattas av denna 
samrådsredogörelse. 

Det finns inga juridiska krav på att samrådsmöten ska hållas. Ellevios bedömning är att ett 
skriftligt samråd i den andra samrådsomgången var tillräckligt för den fortsatta processen, inte 
minst för att ett ambitiöst samrådsmöte hållits under den inledande delen av processen. Samråd 
hålls just för att kommunicera med alla berörda och hitta en lämplig lösning. Fördjupade samtal 
har förts med bl.a. kommunen om samförläggning av elledningen med vatten/avloppsnätet. 

Ellevio har i samrådshandlingen beskrivit hur tillståndsprocessen går till och tydliggjort vilka 
fastighetsägare som fått direktinbjudan (postutskick) till samrådet. Även ägare till fastigheter 
som ligger längre från ledningsalternativen har inbjudits till samråd, men då genom annonsering 
i Strömstads Tidning, Bohuslänningen, Björklövet och Veckovis. Det stämmer att 
Energimarknadsinspektionens beslut är överklagningsbart till mark- och miljödomstolen och, 
om prövningstillstånd ges, även till Mark- och miljööverdomstolen. Detta beskrivs i MKB:n. 

Inför den andra samrådsomgången togs ett kabelalternativ för hela sträckan mellan Grebbestad 
och Fjällbacka fram som beskrivs och jämförs med det förordade luftledningsalternativet. I 
MKB:n redovisas motiveringar till varför markkabelalternativet samt andra alternativ som lyfts 
under samrådet, såsom förläggning längs fiberkabel, har avförts. 

När det gäller skogsgatans bredd är det boniteten som styr samt stolpreglarnas bredd. Det blir 
samma inlösta bredd längs hela ledningen och den bestäms efter en skoglig bedömning inför 
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tecknande av markupplåtelseavtal under detaljprojekteringen. För denna typ av ledning brukar 
det vanligtvis handla om 36 meter snarare än 40 meter. Sträckningen är förlagd så att intrånget i 
skogsmark ska minimeras. Hade hela sträckan varit skogsmark hade ca 49 ha skogsmark tagits i 
anspråk i stället för som nu ca 25 ha.  

Aktuell ledning kommer generellt att vara lägre än och skymmas av den omgivande skogen. Om 
skogsbruket avverkar skog intill ledningen blir den under en period mer synlig i landskapet. På 
sikt växer skogen upp och döljer kraftledningen igen 

En trädsäkrad luftledning är mer driftsäker än en markkabel eftersom det vid bestående fel tar 
betydligt längre tid att felsöka och reparera en markkabel än en luftledning. Flertalet fel på en 
trädsäkrad luftledning är av övergående karaktär, det vill säga felen kräver ingen 
reparationsinsats. Den vanligaste felorsaken vid övergående fel är åsknedslag, som leder till en 
tillfällig automatisk bortkoppling följt av en automatisk återinkoppling varvid driften blir 
återställd. Luftledningar är alltså byggda för att tåla elektriska överslag och omedelbart återgå i 
drift. För markkablar är förhållandet annorlunda. Övergående fel på markkablar förekommer i 
princip inte, det vill säga fel i en markkabel är per definition bestående och kräver således 
reparation.  

Det finns branschstatistik som visar att trädsäkra luftledningar har hög driftsäkerhet. Nordel 
(numera ENTSO-E) har under lång tid sammanställt felstatistik för kraftledningar i Norden för 
ledningar 100-150 kV. I rapport från ENTSO-E (2017)1 framgår att felfrekvensen för bestående 
fel var ca 10 gånger högre för markkablar jämfört med trädsäkra luftledningar om vi tittar på 
statistiken för Sverige. Det är rimligt att anta att motsvarande förhållande även gäller för 
trädsäkra ledningsgator med spänningsnivåer under 100 kV-ledningar. 

Att kraftledningar startar bränder är ytterst ovanligt. Saltstormar har inte varit något problem för 
den typ av ledning det är frågan om här. 

Den planerade ledningen avser inte elproduktion utan eldistribution och därför nämns inte olika 
energikällor som sol i samrådsunderlaget. 

Riksintresseområdena för turism och friluftsliv är stora och sträcker sig från öster om den 
planerade luftledningen och vidare västerut mot kusten och ut i havet. Det är inga orörda 
områden utan där finns t.ex. samhällena Grebbestad och Fjällbacka, luftledningar, 
vindkraftverk, bebyggelse och mängder av vägar. Elförsörjningen är i sig en viktig förutsättning 
för turismen i kommunen. Den skyddade natur som korsas är Anråsälven och en bäck norr om 
Bodalen, vilka omfattas av strandskydd. Ledningen kommer inte att hindra allmänheten från att 
beträda strandskyddsområdet eller förändra livsvillkoren för djur- eller växtarter inom 
strandskyddsområdet på ett väsentligt sätt och är därmed förenlig med strandskyddet. 

Ledningen planeras så att miljöer där människor (främst barn) vistas varaktigt inte ska utsättas 
för förhöjda magnetfältsnivåer. Ledningen planeras så att myndigheternas rekommendationer 
avseende magnetfält ska uppfyllas. 

Kreosotimpregnerade stolpar planeras inte att användas i aktuellt projekt, utan det blir sannolikt 
saltimpregnerade trästolpar. 

 

                                                      
1 ENTSO-E, 2017. Nordic and Baltic grid disturbance statistics 
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Fjällbacka flygplats 

Första samrådet 

Fjällbacka flygplats skriver angående luftledningen i det östra alternativet att det inte är några 
problem ifall ledningen förläggs längs den östra kanten av alternativet. Förläggs ledningen 
längre västerut och ”sneddar” ner från den högre till den lägre delen av berget kan det däremot 
bli problem med kravet på hinderfrihet. 

Andra samrådet 

Fjällbacka flygplats skriver att det ser jättebra ut ur deras synvinkel och att om varningskulor 
hängs i luftledningen längs det öppna partiet så är det helt enligt regelboken. 

Ellevios bemötande 

Informationen från första samrådet har beaktats. Vid detaljprojekteringen av ledningen kommer 
avstämning att ske med flygplatsansvarig om hur ledningen ska markeras. 
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4 Yttranden från fastighetsägare och allmänhet  
I avsnitt 4.1. redovisas yttrandena från fastighetsägare och allmänhet från senaste (andra) 
samrådsomgången. I avsnitt 4.2 redovisas yttrandena från fastighetsägare och allmänhet från 
den inledande (första) samrådsomgången. Ellevios bemötande redovisas i båda avsnitten efter 
respektive yttrande.  

Frågor och synpunkter om varför luftledning samt synpunkter kring påverkan på fastigheters 
ekonomiska värde och ersättning har varit återkommande och bemöts samlat i avsnitt 4.3. 

4.1 Yttranden från fastighetsägare och allmänhet i andra samrådsomgången 
 

Fastighetsägare till  Vi anser att markförlagd kabel ska väljas och protesterar mot 
luftburen ledning. Vi önskar en mer detaljerad plankarta där vi exakt kan se planerad dragning i 
anslutning till vår fastighet och vill även veta hur trädbeståndet kommer att påverkas i detta 
område samt vilka provisoriska och permanenta tillfartsvägar som kommer att användas under 
byggnationen. 

Ellevios bemötande 

Exakt sträckning för ledningen och möjliga tillfartsvägar kommer att tas fram i ett senare skede, 
vid detaljprojekteringen av ledningen och i dialog med markägaren.  

Fastighetsägare till  Jag godkänner 
inte att en luftledning dras över mina marker. Markkabel är ur min synvinkel det bättre 
alternativet. Den skogsgata på 36 meter som krävs för luftledning kommer i praktiken att bli 50-
60 meter pga. det timmer/skog som blåser ner. Skogsgatan kommer att vara obrukbar för all 
framtid. Min fastighet som ligger i anslutning till Fjällbacka kan också styckas till ett flertal 
attraktiva tomter när samhället byggs ut men den möjligheten försvinner om en luftledning dras 
över marken. Den säregna landskapsbilden som är karakteristisk för norra Bohuslän kommer att 
försvinna om man ”klär” bergen med stolpar och ledningar. Trästolpar med kreosot är en 
betydande miljöförstöring. 

Det finns redan en nedgrävd ledning från Grebbestad till Fjällbacka (Bolsjöledningen) och då 
kan man ju gräva ned elledningen i en ledningsgrav bredvid den eller i annan mark som kan 
vara lämplig. 

Ellevios bemötande 

Luftledningsalternativet berör två av fastigheterna; . Det är kanten av 
fastigheterna som berörs, uppe på berg där skogen är glesare. Fastigheten i anslutning till 
Fjällbacka  berörs inte. 

Ersättning, se avsnitt 4.3. 

Varken kommunen eller Ellevio vill ha stamnätsledning för vatten/avlopp (Bolsjöledningen som 
nämns i några yttranden är en sådan) och regionnätskabel för el alltför tätt intill varandra på 
grund av riskerna att skada den andra ledningen vid såväl förläggning som underhåll. Befintlig 
VA-ledning ligger på många platser i trånga passager med berg. Att förlägga en 44 kV-
markkabel parallellt med VA-ledningar skulle innebära stor påverkan genom omfattande 
sprängning, bitvis nära väg och bebyggelse. 
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Kreosotimpregnerade stolpar planeras inte att användas i aktuellt projekt, utan det blir sannolikt 
saltimpregnerade trästolpar. 

Fastighetsägare till  Alternativet med markkabel förordas beträffande fastigheten 
 där detaljplanearbete avseende bostadsbyggande påbörjats, under förutsättning att 

befintlig 40 kV-luftledning på fastigheten också markförläggs samtidigt. 

Ellevios bemötande 

Markkabelalternativet har valts bort och därmed kommer inte detaljplanen  att beröras 
av den planerade ledningen. 

Fastighetsägare till  även arrendator till  Generellt ska markkabel 
prioriteras framför luftledning, eftersom luftledning tar mycket mark i anspråk och försvårar 
brukande. Specifikt används området mellan Grebbestad och vägen mellan väg 163 och Listleby 
flitigt av Grebbestadsborna och turisterna för naturnära rekreation. Området är idag opåverkat 
av moderna inslag såsom större vägar och nybyggen. En synlig ledning skulle få stor påverkan 
på känslan av orörd natur/gammal landsbygd. Till skillnad från kustområdet finns här 
möjligheten att uppleva stillhet året runt. 

Luftledningsalternativet går över ett flertal åkrar och skogsområden på  och  som 
används till bete för kor och får och markerna är stängslade med elstängsel. Ledningen får inte 
dras så att den försvårar bruket av elstängsel i markerna. Stolpar bör inte sättas i åkermark eller i 
dikeskanter eftersom det medför svårigheter för åkerbruket. Vägen över  och  går 
över gamla stenbroar och tål inte anläggningsmaskiner. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Ledningen påverkar inte elstängsel eftersom det inte finns några jordtag längs ledningen. 
Stolpar placeras i möjligaste mån i åkerkanter för att minimera påverkan på åkerbruket. Möjliga 
tillfartsvägar kommer att tas fram i ett senare skede, vid detaljprojekteringen av ledningen och i 
dialog med markägaren. 

Fastighetsägare till   Vi undrar om markkabeln kommer att beröra vår 
fastighet för vi bedriver spannmålsodling. 

Ellevios bemötande 

Spannmålsodling påverkas normalt bara vid anläggandet av markkabel. Markkabelalternativet 
har dock valts bort. 

Fastighetsägare till  Vi förordar markkabelalternativet eftersom vi anser 
och befarar att en luftledning kommer att bli ett synligt och tråkigt ingrepp i naturen. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Fastighetsägare till : Ellevio har nyligen avslutat sitt arbete med att gräva ned 
elledningar i två sträckningar på vår fastighet. Vi är mycket nöjda med det och att nu få detta 
förslag om en luftburen elledning, som rekommenderas, väcker vår förvåning och undran. Att 
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Ellevio gräver ner tidigare luftburna elledningar visar väl att de själva anser luftledningar vara 
ett förlegat sätt att göra intrång i fastigheter. 

Kommunen har, såvitt vi vet, tagit ett principbeslut om att inte godkänna vidare uppförande av 
vindkraftverk väster om E6 för att inte störa landskapsbilden och naturen. Ert förslag tycker vi 
innebär ett minst lika stort ingrepp i landskapsbilden och naturen i vår känsliga miljö. 

Vår fastighet, med sin fina miljö och närheten till Fjällbacka, används ofta som strövområde för 
motion och rekreation och ert förslag skulle kraftigt förminska den upplevelsen. 

Vad vi kan se har Fjällbacka fått ett lyft som sannolikt kommer att medföra behov av nya 
bostadsområden. Vår fastighet är belägen ca 4 km från Fjällbacka och vårt berg som är flackt 
och högt skulle mer än väl kunna exploateras för bebyggelse men en luftledning skulle spoliera 
dessa möjligheter. Detta innebär också att ett högt ekonomiskt värde försvinner för oss som 
markägare. På berget finns ett stenröse (fornminne) och elledningen skulle finnas med i vyn 
bredvid röset, vilket får anses vara oetiskt. Vidare anser vi att stolpar som kreosotbehandlats är 
en fara för miljön och därför bör vara uteslutna. 

Kostnadsjämförelsen för luftledning visavi nedgrävd markkabel är summarisk och underlag för 
denna har inte presenterats. 

Ett kommersiellt bolag som ska göra nyanläggningar i känslig miljö bör kunna stå för 
investeringskostnader som gagnar alla parter. Att framtvinga luftburen elledning anser vi vara 
oacceptabelt. Vi kan däremot acceptera en nedgrävd markkabel, som är ett betydligt lindrigare 
och modernare sätt att göra intrång i fastigheter. 

Ellevios bemötande 

Ersättning, se avsnitt 4.3. 

Att bygga luftledningar är fortfarande det vanligaste sättet att etablera nya regionnätsledningar. 
Det är stor skillnad på lokalnätsledningar, som Ellevio i stor utsträckning markförlägger, och 
regionnätsledningar. Detta förklarades i samrådsunderlaget. De ledningar som grävts ned inom 
fastigheten är lokalnätsledningar. 

Budgetkalkylerna för alternativen är framtagna enligt branschens gemensamma kalkylverktyg. 
Intrångsersättningar är medräknade i kalkylen. 

Kommunen anger i sin översiktsplan att det i den inre kustzonen, där ledningen planeras, ska 
vara en kontrast mellan bebyggelse och omgivande obebyggda berg, dvs. ny bebyggelse ska inte 
anläggas uppe på bergen. 

Luftledningen/ledningsgatan planeras som närmast ca 100 meter från röset på Valberget. 
Ledningen kommer inte att finnas med i blickfånget norrut mot Nordby-dalen. Vänder man sig 
åt söder kommer man att kunna se delar av ledningen inne bland träden i bergsbranten ner mot 
Karlslund och Skistad. 

Kreosotimpregnerade stolpar planeras inte att användas i aktuellt projekt, utan det blir sannolikt 
saltimpregnerade trästolpar. 

Fastighetsägare till  En luftledning förfular landskapet och tar mark ur 
produktion. Förslaget kan inte vara samhällsekonomiskt försvarbart och jag ställer mig frågande 
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till anläggningskostnaderna. Jag förordar nollalternativet alternativt att kraftledningsbygget 
läggs på is tills kommunen beslutar om en GC-väg mellan Fjällbacka och Grebbestad.  

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Om det inte fanns behov av en ny ledning skulle Ellevio inte heller planera en ny ledning. 

Budgetkalkylerna för alternativen är framtagna enligt branschens gemensamma kalkylverktyg. 
Intrångsersättningar är medräknade i kalkylen. 

Samråd har skett med kommunen i frågan om samförläggning och kommunen har inga konkreta 
planer på cykelväg mellan Grebbestad och Fjällbacka. 

Fastighetsägare till  Jag förväntar mig att det blir luftledning. På grund av att 
ledningen gör en sväng västerut vid Ostorp kommer den onödigt nära vårt hus. Jag ser helst att 
ledningen går rakt där så att den hamnar mittemellan vårt hus och grannarnas hus, vilket innebär 
att ledningen kommer ytterligare 50-100 meter bort från vårt hus. 

Ellevios bemötande 

I kartan i samrådsunderlaget är det en liten vinkel på ledningssträckningen mellan ovan nämnda 
hus. Linjen som koncession söks för är dock rak och ligger mittemellan husen. 

Fastighetsägare till : Avverkningen för ledningsgatan skulle medföra stor 
risk för stormfällning av skog i höga utsatta lägen. På berget finns ett stenröse (fornminne) och 
elledningen skulle sammanfalla med röset, vilket får anses vara oetiskt. Vidare anser jag att 
stolpar som kreosotbehandlats är en fara för miljön då det finns en vattentäkt nedanför berget 
och därför bör vara uteslutna. Ledningen skulle uppföras på ett relativt högt berg och avsevärt 
störa utsikten. 

Kostnadsjämförelsen för luftledning visavi nedgrävd markkabel är summarisk och underlag för 
denna har inte presenterats. 

Ellevio har nyligen avslutat sitt arbete med nedgrävning av låg- och högspänningsledningar, 
vilket skett på min fastighet. Att Ellevio gräver ner tidigare luftburna elledningar visar att de 
själva anser luftledningar vara ett förlegat sätt att göra intrång i fastigheter. 

Ett kommersiellt bolag som ska göra nyanläggningar i känslig miljö bör kunna stå för 
investeringskostnader som gagnar alla parter. Att framtvinga luftburen elledning anser jag vara 
oacceptabelt. Jag kan däremot acceptera ett förslag med nedgrävd markkabel, som kan betraktas 
som ett betydligt lindrigare och modernare sätt att göra intrång i fastigheter. Vad beträffar 
sträckningen önskar jag dock att den ska följa tidigare nedgrävda elkablar i stället för den 
utritade sträckningen längs berget som innebär att åkern blir helt omgärdad av elkablar. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning och ersättning, se avsnitt 4.3. 

Budgetkalkylerna för alternativen är framtagna enligt branschens gemensamma kalkylverktyg. 
Intrångsersättningar är medräknade i kalkylen 
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Luftledningen/ledningsgatan planeras som närmast ca 100 meter från röset på Valberget. 
Ledningen kommer inte att finnas med i blickfånget norrut mot Nordby-dalen. Vänder man sig 
åt söder kommer man att kunna se delar av ledningen inne bland träden i bergsbranten ner mot 
Karlslund och Skistad. 

Kreosotimpregnerade stolpar planeras inte att användas i aktuellt projekt, utan det blir sannolikt 
saltimpregnerade trästolpar. 

Fastighetsägare till  Extremt fin natur finns vid fastigheterna. En del av våra 
marker är bevuxen med åldrad ekskog som har ett så högt naturvärde att diskussioner förs kring 
skyddande av denna. Luftledningsalternativet går rakt igenom denna ekskog och skulle innebära 
att en stor del av ekskogen skulle behövas tas ned och att gården skulle tappa i princip hela sitt 
värde för oss. Detta vore katastrofalt och kan under inga omständigheter accepteras! 

En luftledning rakt genom gården skulle minska brukningsvärdet avsevärt med en ledningsgata 
genom gårdens enda produktiva skogsmark och ledningsstolpar på åkermark som i hög grad 
försvårar brukandet. Ledningen skulle också störa jakten genom att försvåra för inflygande 
fåglar som betar på åkrarna. 

Luftledning ger upphov till strålning vars negativa hälsoeffekter på boende i närmiljön är 
obestridbar. 

Ledningsstolparna förfular landskapet under oöverskådlig tid, tragiskt påminnande om en 
förgången tid och en åldrad, död teknik. Bohusläns ekonomi bygger till stor del på turism och 
rekreation och varje form av förfulande kommer att påverka detta negativt. 

Ellevio anger lägre anläggningskostnad som skäl för att anlägga luftburen ledning i stället för 
markkabel men om man väger in de totala miljömässiga och samhällsekonomiska 
konsekvenserna under ledningens beräknade livstid skulle kalkylen se helt annorlunda ut. Det är 
inte rimligt att Ellevio kortsiktigt sparar in pengar för att permanent värdeminska enorma arealer 
i Bohuslän. 

Det bohuslänska landskapet klarar inte fler ingrepp och förfulande inslag och eftersom det redan 
finns framsprängda och schaktade gator i naturen via vägnätet är det enda acceptabla 
alternativet att använda sig av dessa. Vid samtal med Ellevio framkom att det förutom det 
ekonomiska skälet endast är bekvämlighetsskäl som ligger till grund för att man inte vill lägga 
ned kablar i anslutning till befintligt vägnät; av praktiska skäl vill man ha ensamrätt till servitut 
osv. för att slippa det juridiska arbetet med samordning. 

Nollalternativet, där aktuell ledning inte byggs, är också tänkbart eftersom ledningens enda 
syfte är att utgöra reservmatning vid driftstörning i det befintliga elnätet. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning och ersättning, se avsnitt 4.3. 

Budgetkalkylerna för alternativen är framtagna enligt branschens gemensamma kalkylverktyg. 
Intrångsersättningar är medräknade i kalkylen. 

Ledningen planeras så att miljöer där människor (främst barn) vistas varaktigt inte ska utsättas 
för förhöjda magnetfältsnivåer. 

2
0
1
9
-
1
0
2
6
5
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
1
9
-
1
0
-
1
7





 

Samrådsredogörelse 

 

28 (53) 
 

Även kulturgeografiskt anser jag att det inte är försvarbart med luftburen ledning. Ingreppet 
kommer att bli bestående för flera generationer och påverka vår livsmiljö, inte minst med tanke 
på användandet av kreosotimpregnerade ledningsstolpar. 

I samrådsunderlaget står att ”ca 25 ha skog kommer att tas i anspråk för skogsgatan och 
konsekvenserna bedöms bli små”. Berörda markägare har dock den motsatta inställningen att en 
luftledning kan komma till stånd på ett billigt sätt tack vare markägares bistånd med mark under 
oöverskådlig tid utan ersättning. 

Tanums kommun förordar markkabelalternativet då det stämmer överens med den långsiktiga 
hushållningen med naturresurser inom Tanums kommun. Därför bör det vara rimligt att välja 
detta alternativ då det framstår som mest demokratiskt, miljövänligt och framsynt. 

 

Ellevios bemötande 

Ersättning, se avsnitt 4.3. 

Budgetkalkylerna för alternativen är framtagna enligt branschens gemensamma kalkylverktyg. 
Intrångsersättningar är medräknade i kalkylen. 

Kreosotimpregnerade stolpar planeras inte att användas i aktuellt projekt, utan det blir sannolikt 
saltimpregnerade trästolpar. 

Fastighetsägare till : Jag vill nog föredra luftledning för min del eftersom 
markkabeln ser ut att gå väldigt nära min fastighet. 

Fastighetsägare till  Vi finner att markkabel är den enda rimliga 
lösningen eftersom vädret blir mer extremt, det blir mindre yta för markägarna som tas i 
anspråk, mindre framtida kostnader för underhåll och mindre elektromagnetiska fält. Jag vill 
inte bo i närheten av en luftledning och vi har just byggt ett nytt hus utmed Fjällbacka-
Skistadvägen, vilket vi aldrig hade gjort om vi vetat att detta var aktuellt. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Budgetkalkylerna för alternativen är framtagna enligt branschens gemensamma kalkylverktyg. 
Intrångsersättningar är medräknade i kalkylen. 

Ledningen planeras ca 200 meter från fastighetens bostadshus, inne i skogen på andra sidan väg 
915 mellan Fjällbacka och Skistad. 

Fastighetsägare till  och fastighetsägare till  Vi ser 
med tillfredställelse på att Ellevio tagit fram ett helt markförlagt alternativ och tycker framför 
allt att sträckningen utmed befintlig infrastruktur är bra. Samrådsunderlaget utmynnar dock att 
sökanden förordar luftledningsalternativet, vilket är bekymmersamt eftersom man då kan 
ifrågasätta om man verkligen helt neutralt prövat de båda presenterade alternativen. 

Förutom kostnaden är ju kommunens infrastruktur och markanvändningsplaner samt påverkan 
på kulturmiljö de viktigaste invändningarna. En ordentlig genomgång tillsammans med 
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kommunen borde ge sökanden möjlighet att hitta alternativa lösningar för de mest känsliga 
avsnitten och det samma gäller kulturmiljön tillsammans med länsstyrelsen. 

Vi föredrar markförlagd ledning framför luftledning av uppenbara skäl så som visuellt intryck, 
grad av intrång, eventuell magnetfältspåverkan m.m. Specifikt för våra fastigheter anser vi att 
luftledningskorridoren stryker alltför nära våra boningshus, vilket vi av bland annat ovanstående 
skäl motsätter oss. Om inte det markförlagda alternativet visar sig vara genomförbart emotser vi 
ett nytt sådant i ett kommande samråd, alternativt ett nollalternativ kombinerat med ett mobilt 
kraftverk. 

Ellevios bemötande 

Ellevio har utrett luftlednings- och markkabelalternativet i samma omfattning och har därefter, 
utifrån rimlighetsbedömningen i miljöbalken 2 kap. 7 §, gjort bedömningen att 
luftledningsalternativet är det mest lämpliga ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Ellevio har, tillsammans med kommunen, undersökt möjligheterna till markförläggning längs 
VA-nätet, väg 163 och ev. GC-väg mellan Grebbestad och Fjällbacka. Möjligheten till 
förläggning längs fibernätet har också undersökts. Dessa alternativ har dock inte bedömts vara 
möjliga och/eller rimliga att genomföra. 

Ledningen planeras ca 200 meter från boningshusen. 

Det går inte att lösa sammankopplingen av de två stationerna med ett mobilt kraftverk. 

Fastighetsägare till  Vi fokuserar i vårt yttrande på kvalitén i samrådsunderlaget 
och det rör specifikt kulturmiljövärden och landskapsbild. 

Kulturmiljö: Ett grundproblem är att beslut om vilket alternativ som ska väljas avses fattas 
innan tillräckligt underlag för korrekt kulturmiljöbedömning, dvs. arkeologisk utredning steg 1, 
tagits fram. 

Landskapsanalys: Fotomontagen är ensidiga då alla tre visar själva ledningen (inga stolpar) från 
sidan och på långt avstånd. Själva ledningsgatan måste sägas utgöra minst lika stor visuell 
påverkan. Montagen är utförda som att landskapet upplevs från vägen och inte från naturen, i 
skogen och på bergsområdena. Inom området finns berg med utsikt mot havet där ledningsgatan 
rimligen kommer att hamna i utsiktsriktningen. Krav bör ställas på att ytterligare montage görs 
där utblicken löper mer längs med ledningen så att själva ledningsgatan syns. Vidare bör 
fotopunkter väljas i anslutning till besöksmål, kultur-/fornlämningsmiljöer samt den kommunala 
kulturmiljön Krokbräcke-Åbrott. Luftledningen ansluter till röset på Valberget och det är rimligt 
att värdera påverkan på detta och sambandet med kulturmiljön Krokbräcke-Åbrott. 

Ellevios bemötande 

Det är praxis att i detta tidiga skede av planeringsprocessen utgå från kända värden för 
bedömningen. Inför MKB:n har en kulturmiljöanalys utförts av arkeolog och en arkeologisk 
utredning kommer att utföras för detaljprojekteringen. Beskrivningen av kulturmiljöerna är 
summarisk i samrådsunderlaget eftersom de kommer att kunna undvikas i mycket hög grad. 
Beskrivningen har fördjupats i den MKB som tagits fram inför koncessionsansökan. 
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Platserna för fotomontagen har valts eftersom de bedömts vara några av de mer frekventerade i 
området och med utblickar mot den planerade ledningen. Inför koncessionsansökan har 
visualiserande filmer tagits fram, där även själva kraftledningsgatan finns med. 

Fastighetsägare till  Vi ser i samrådsunderlaget att markkabeln mellan 
Stämmen/Kärill och transformatorstationen vid Fjällbacka (Ödsmål) kommer att dras på/längs 
med befintlig skogsväg. Vi vill uppmärksamma om att denna väg dagligen används som GC-
väg till och från Fjällbacka för oss som bor i Stämmen och Kärill och framför allt är den mycket 
använd under sommaren. Efter avslutat arbete förväntar vi oss därför att återställs så att den 
fortsatt kan användas som GC-väg. 

Ellevios bemötande 

Vägar som påverkas återställs. Vårt valda alternativ är dock luftledning på annan plats. 

Fastighetsägare till  Bristerna i samrådshandlingen är så stora att den inte ger 
en god grund för att välja det alternativ som kommer att vara den bästa hushållningen med 
naturresurser. En arkeologisk utredning steg 1 bör genomföras innan en sådan bedömning kan 
göras. Det är uppenbart att bristen på kulturmiljökompetens kraftigt har påverkat 
samrådshandlingens kvalitet. Bedömningen av påverkan på kulturmiljön är gjord genom 
kvantitativa metoder. För en saklig bedömning behöver fornlämningarnas karaktär, 
bevarandestatus samt vetenskapliga och pedagogiska värden bedömas. 

Påverkan på landskapsbilden med markkabel är tillfällig (byggskede) medan luftledningens 
påverkan är bestående. En fördjupad studie av påverkan på landskapsbilden behöver utföras 
innan en kunskapsbaserad avvägning mellan de båda ledningsalternativen kan göras. 

Finns det över huvud taget behov av att dra ny kraftledning då det mycket sällan sker 
strömavbrott? Underhåll av befintligt elnät vore mer relevant att lägga resurser på. Ett mobilt 
reservelverk skulle kanske vara en lösning. 

Luftledning sänker markvärdet, då det blir oattraktivt att bygga i närheten av denna, och leder 
till långsiktigt utebliven produktion i ledningsgatan. Det finns stor efterfrågan på tomter i 
området strax utanför Fjällbacka samhälle, såsom Bräcke, Ålseröd, Kärill och Nordby. En 
luftledning i detta område skulle bli en stor ekonomisk förlust eftersom ett tjugotal tomter inte 
skulle bli attraktiva eller obyggbara. 

Ellevios bemötande 

Ersättning, se avsnitt 4.3. 

Det är praxis att i detta tidiga skede av planeringsprocessen utgå från kända värden för 
bedömningen. En kulturmiljöutredning har utförts av arkeolog inför MKB:n och en arkeologisk 
utredning kommer att utföras för detaljprojekteringen. Beskrivningen av kulturmiljöerna är 
summarisk i samrådsunderlaget eftersom de kommer att kunna undvikas i mycket hög grad. 
Beskrivningen har fördjupats i den MKB som tagits fram inför koncessionsansökan. 

I samrådsunderlaget har bedömningen gjorts att påverkan på landskapsbilden är obetydlig av 
markkabel och liten av luftledning. Påverkan på landskapsbilden beskrivs mer ingående i 
MKB:n. 
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Ytterligare en anslutning till stationerna i Grebbestad och Fjällbacka behövs bl.a. just för att 
kunna utföra underhåll på befintligt elnät så att strömavbrott kan undvikas även i framtiden. Det 
finns inga sådana mobila reservelverk som skulle kunna förse hela Grebbestads- eller 
Fjällbackaområdet med ström. 

Där luftledningsalternativet sträcker sig i närheten av Bräcke, Ålseröd, Kärill och Nordby går 
det företrädesvis uppe på berg. Enligt riktlinjerna i kommunens översiktsplan ska bergen inte 
bebyggas med hus. Ledningsalternativet berör således inte mark som är attraktiv för bebyggelse 
och absolut inte 20-talet befintliga tomter, som yttrandet ger sken av. 

Fastighetsägare till  Är samhällsnyttan med denna ledning tillräckligt stor? 
Det är ytterst sällan strömavbrott nu för tiden. Det är väl på sommaren turisttrycket blir stort och 
varför då inte i stället investera i ett mobilt kraftverk sommartid eller i solceller? 

I samrådsunderlaget nämns att planeringen av nya ledningar anpassas efter bebyggelsen för att 
undvika magnetfältspåverkan. Då stoppar ni alltså all framtida bebyggelse som med största 
sannolikhet skulle hamnat på flera av områdena där luftledningen är planerad. 

I avsnitt 2.3.2 i samrådsunderlaget nämns att det redan finns två luftledningar som berör flera 
fastighetsägare i det östra alternativet och att detta därför valts bort. Borde det inte räcka med 
dessa ledningar? 

Att bedöma att planeringen av ledningen är förenlig med riksintresset och att konsekvenserna 
för friluftslivet kommer att bli små är för mig oförståeligt. 

I avsnitt 4.6 skriver ni onyanserat om skogsmark, att ca 25 ha skogsmark kommer att behöva 
avverkas. Det kan tyckas som en liten area, men denna area förstör ni för all framtid, ni 
förminskar värdet för markägarna och deras avkastning i framtiden. 

En planerad ledning på Orust har fått avslag. Många av anledningarna till det avslaget är de 
samma som gör att ni bör tänka om angående luftledningsalternativet. 

Kommer det att vara kreosot i stolparna? 

Sammanfattningsvis är vi starkt emot en luftledning som bara skulle bli en negativ påverkan för 
oss, naturen och framtiden. Vi ser mer positivt på markkabelalternativet, eftersom det skulle 
påverka omvärlden betydligt mindre. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning och ersättning, se avsnitt 4.3. 

Ytterligare en anslutning till stationerna i Grebbestad och Fjällbacka behövs bl.a. just för att 
kunna utföra underhåll på befintligt elnät så att strömavbrott inte ska bli vanligare i framtiden. 
Mobilt kraftverk och solceller handlar om elproduktion. Den planerade ledningen avser 
eldistribution och distributionen kan inte lösas med mobilt kraftverk eller solceller. 

Så som sträckningen för luftledningen är planerad medför den inte ökad magnetfältspåverkan 
varken vid befintlig eller planerad (tomter, detaljplaner) bebyggelse. Sträckningen är till största 
delen förlagd uppe på berg, som enligt riktlinjerna i kommunens översiktsplan inte ska 
bebyggas med hus. 
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Ledningarna som nämns i avsnitt 2.3.2 i samrådsunderlaget förbinder inte 
transformatorstationerna i Grebbestad och Fjällbacka och kan därför inte ersätta den planerade 
ledningen. 

Riksintresseområdena för turism och friluftsliv är stora och sträcker sig från öster om den 
planerade luftledningen och vidare västerut mot kusten och ut i havet. Det är inga orörda 
områden utan där finns t.ex. samhällena Grebbestad och Fjällbacka, luftledningar, 
vindkraftverk, bebyggelse och mängder av vägar. Elförsörjningen är i sig en viktig förutsättning 
för turismen i kommunen. Ledningen kommer inte att hindra allmänheten från att bedriva 
friluftsliv. 

De 25 ha skogsmark som tas i anspråk med luftledningsalternativet drabbar inte en markägare 
utan är fördelade på många markägare. Sträckningen är förlagd så att intrånget i skogsmark ska 
minimeras. Stor del av sträckan utgörs av hällmark. Hade hela sträckan varit skogsmark hade ca 
49 ha skogsmark tagits i anspråk i stället för ca 25 ha. 

Förutsättningarna för ledningen på Orust skiljer sig på några väsentliga punkter från de vid 
Grebbestad-Fjällbacka. Vi har analyserat påverkan på riksintressen och de förutsättningar som 
kommunens översiktsplan anger ingående och bedömt att luftledningsalternativet är förenligt 
med dessa. 

Kreosotimpregnerade stolpar planeras inte att användas i aktuellt projekt, utan det blir sannolikt 
saltimpregnerade trästolpar. 

Fastighetsägare till  Jag motsätter mig helt en luftledning rakt genom och 
längs med min fastighet. En markkabel går alldeles utmärkt. Min fastighet är ca 2,5 km lång och 
luftledningsalternativet följer fastighetens längd uppe på det högsta berget med klåvor av skog 
där bördigheten är störst. Jag kommer att få min fastighet förstörd. Det är ett mycket stort 
intrång som påverkar näringsverksamheten negativt. Skogen kan jag inte bruka fullt ut pga. att 
ledningsgatan berör hela beståndet och bortfallet av min skog blir ca 10 ha eller mer, vilket gör 
att ca hälften blir kvar. Det innebär en stor värdeminskning på min fastighet. 

Ledning och ledningsgata kommer att vara mycket synbar från bostadshus och landsväg, som är 
genomfartsväg för boende i Fjällbacka, Långsjö och Kämpersvik till centralorten Tanumshede. 

. 

Det finns goda möjligheter till markkabel mellan Grebbestad och Fjällbacka. Sökanden nämner 
inte att det är öppen, grävbar mark från Skistad till Ertseröd-Bodal som utgör ca 10 km i princip 
rak sträcka. Vidare finns en korridor Skistad-Fjällbacka som är grävbar och lämplig för 
markkabel. Det var ett stort motstånd mot luftledning på samrådet i juni 2017 och ett antal 
förslag på markkabel lades fram till Ellevio men Ellevio har inte tagit hänsyn till dessa i nytt 
förslag. Bortförklaringar är krystade och undflyende kommentarer. Till samrådet i december 
2017 har Ellevio kommit med ett förslag på markkabel som är snudd på arrogans och enbart ett 
spel för galleriet. Det är onödigt långt och följande sträcka finns på närmare väg: väg 915 
Fjällbacka-Skistad, väg 914 Skistad-St Anrås, väg 1000 St Anrås-Vik och väg 163 Vik-
Grebbestad. 

Ellevios bemötande 

Ersättning, se avsnitt 4.3. 
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Ellevios bemötande 

Den planerade ledningen ligger inte inom Unescos världsarv Tanum. Av de tre fornlämningarna 
vid Nordby nämns gravfältet i samrådsunderlaget. Fornlämningarna på Moneberget och 
Valberget finns med på karta men beskrivs inte i text eftersom de ligger utanför den planerade 
kraftledningsgatan. I MKB:n beskrivs påverkan på kulturmiljön, inklusive upplevelseaspekten, 
mer ingående. 

Kraftledningsgatan kommer att korsa stigen upp till Valberget på två platser men kommer inte, 
som en bild i yttrandet visar, att följa stigens sträckning. I yttrandet finns också bilder på vyer 
från Valberget och norrut över Nordby-dalen. Dessa vyer kommer inte att påverkas av 
luftledningen/ledningsgatan eftersom den planeras ca 100 meter från röset på Valberget och i 
motsatt riktning till vyn över dalen. Vänder man sig åt söder kommer man att kunna se delar av 
ledningen inne bland träden i bergsbranten ner mot Karlslund och Skistad. 

Samråd hålls just för att kommunicera med alla berörda och hitta en lämplig lösning. 
Fördjupade samtal har förts med kommunen om samförläggning av elledningen med cykelväg 
mellan Grebbestad och Fjällbacka, och kommunen har inga konkreta planer på en sådan 
cykelväg. 

Kostnadskalkylen inkluderar kostnaden för markintrånget. Värdeförändringen ersätts enligt de 
normer och metoder som används vid den här typen av intrång. 

4.2 Yttranden från fastighetsägare och allmänhet i första samrådsomgången 
 

Fastighetsägare till  och fritidsboende med adressen  Vår 
mark på Norr-Edsten Kronogård kommer att drabbas hårt av intrånget i det östra alternativet, 
som det framgår tydligt av samrådsunderlaget att Ellevio redan bestämt sig för att minimera 
kostnaden och maximera vinsten. På samrådsmötet fanns egentligen ingen motpart att lägga 
fram synpunkterna för, bara Ellevios representant som höll med om allt vi sa och förstod våra 
synpunkter, vilket sannolikt bara var för att lugna oss så att Ellevios chefer slipper obehag. 

Våra prioriteringar är följande: 

1. Välj det västra alternativet, där kan ni följa den nedgrävda vattenförsörjningen, det går om 
man vill. 

2. Ni får annektera värdefulla delar av våra marker endast under förutsättningen att det blir 
markkabel. Ni har redan gjort stort intrång på våra marker med den befintliga luftledningen och 
med det får det vara nog. 

3. Framhärdar ni att bygga luftledning vill vi påminna om vad ni själva skriver i 
samrådsunderlaget om att bygga uppe på bergsryggarna, för i de båda delvarianterna av den 
östra sträckningen har ni helt missat det målet och därför kräver vi att ni gör ett omtag här. 

4. Den ena varianten av den östliga sträckningen går över vår ädellövsplantering om ca 1 ha, 
klampar ni in där blir det cirkus. Men ni kan vika av åt norr långt innan ni kommer till Norr-
Edsten och gå över bergsryggarna där (Stämmen). 

Vi protesterar kraftfullt mot de dåligt underbyggda förslagen och kräver ett omtag som 
karaktäriseras av hänsyn och insikt. 
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Ellevios bemötande 

Varken kommunen eller Ellevio vill ha stamnätsledning för vatten/avlopp (Bolsjöledningen som 
nämns i några yttranden är en sådan) och regionnätskabel för el alltför tätt intill varandra på 
grund av riskerna att skada den andra ledningen vid såväl förläggning som underhåll. Befintlig 
VA-ledning ligger på många platser i trånga passager med berg. Att förlägga en 44 kV-
markkabel parallellt med VA-ledningar skulle innebära stor påverkan genom omfattande 
sprängning, bitvis nära väg och bebyggelse. 

Den del av sträckningen av alternativ Öster som berör dessa fastigheter har valts bort inför den 
andra samrådsomgången, bl.a. för att den nya sträckningen medför mindre intrång i skogs- och 
jordbruksmark samt bebyggelsemiljöer. 

Fastighetsägare till : Våra synpunkter faller väl samman med den 
sammanfattning som finns i samrådsunderlaget, dvs. att dragning öster samt den västra av de två 
östra förslagen i den södra delen är mer fördelaktig. Den västra dragningen hamnar i omedelbar 
närhet till bebyggelse i flera lägen samt hindrar pågående expansion österut av samhällena. 

Fastighetsägare till  (även yttrande i andra samrådet): Gräv ned jordkabel. 
Lägg den längs väg 163 och bygg en cykelbana ovanpå, det behövs för turismen. Luftledning 
förstör för framtida utbyggnad av fritidshus och nya områden. Marken blir mindre värd lång tid 
framöver. 

Ellevios bemötande 

Väg 163 går på flera platser i bergsskärningar, vilket skulle kräva förläggning av kabelförbandet 
i vägkroppen. Ellevio undviker att lägga regionnätsledningar i vägbanor då det avsevärt 
försvårar anläggandet och reparationer samt medför större risk för tjälpåverkan och sättningar. 
Därtill är vägrätten starkare än ledningsrätten, vilket är en stor nackdel för ledningsägare. Även 
Trafikverket är emot längre kabelförläggning inom vägområde. I några av de trånga passagerna 
ligger redan vatten-/avloppsledning i vägkroppen vilket minimerar möjligheten att även få plats 
med markkabel. Vidare finns flera hus på sträckan som ligger mycket nära vägen och det är 
svårt att hitta en lämplig väg för markkabel förbi Fjällbacka och in till ställverket, som ligger 
öster om samhället. 

Fastighetsägare till  Inom fastigheten har påbörjats planer för ny 
bebyggelse. Förprövningstillstånd har erhållits som visar på 20-25 nya tomter. Hänsyn ska tas 
till detta och om det blir västligt stråk ska ledningen placeras så långt österut i stråket som 
möjligt. 

Ellevios bemötande 

Den pågående planen finns med i samrådsunderlaget och efter den första samrådsomgången har 
alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket där är så pass högt att alternativet inte 
kan betraktas som framkomligt. 

Fastighetsägare till : Jag förordar det östra alternativet. Det påverkar minst 
antal fastigheter. 
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Ellevios bemötande 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. 

Fastighetsägare till : Förordar alternativ öst pga. att det berör färre 
fastigheter och är ett billigare alternativ. 

Ellevios bemötande 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. 

Fastighetsägare till  Tycker att ledningen ska grävas ned, för det är 2017 
och vi byter ut luftledningar till markkabel för både el och telefoni. Skulle det inte vara 
genomförbart anser jag att det östra alternativet är bättre eftersom det västra kommer att förstöra 
kustbilden och utbyggnaden av kustsamhällena. 

Ellevios bemötande 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt.  

Fastighetsägare till  Vi föredrar den östra sträckningen eftersom den 
ligger utanför tätbebyggt område. Vi tycker även att den ska grävas ned och inte vara luftburen. 

Ellevios bemötande 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt.  

Fastighetsägare till  (även yttrande i andra samrådet): Vi förordar det 
östra alternativet eftersom det påverkar betydligt färre fastigheter. Det västra alternativet går 
över vår tomtmark där det också finns en vattenkälla som använts i minst 200 år. Vi motsätter 
oss en ledning över detta område och utsikt över en kraftledning! 

Ellevios bemötande 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. 

Fastighetsägare till  Längst in i Nordbydalen ligger vår fastighet tillsammans 
med 10-15 till. Vi har få rekreationsområden eftersom dalen är jordbruksmark och 
bergsknallarna är höga. Därför går promenadstråken österut mot skogen där barnen ofta leker. 
Precis här planerar ni alternativ öster som i så fall behöver utmana väldigt tuff topografi samt 
förstöra flertalet unika fornlämningar. Dessutom förstör ni vårt enda rekreationsområde med 
stigar upp till Valberget m.m. Därför kräver vi att ni omvärderar er plan och ser till att hålla er 
öster om domarringen samt ser till att ha god marginal till stigen som går upp till Valberget. 

Ellevios bemötande 

Det finns ingen uppgift i fornlämningsregistret om någon domarring i närheten av den planerade 
ledningssträckningen vid Nordby. Däremot finns ett gravfält strax öster om  och 
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antagligen är det gravfältet som avses i yttrandet. Sträckningen har justerats något österut. 
Ledningen planeras dock placeras strax väster om gravfältet och kommer inte att följa stigens 
sträckning upp på Valberget, men korsa stigen på två platser. Denna placering bedöms medföra 
mindre sammantagna konsekvenser jämfört med att förlägga ledningen ännu längre åt öster. 
Vyn från röset på Valberget ut över Nordbydalen kommer inte att påverkas av 
luftledningen/ledningsgatan eftersom den, som närmast, planeras ca 100 meter öster och söder 
om röset, nere i sluttningen och åt andra hållet. 

Fastighetsägare till Tanums  Vi förordar den östra sträckningen. Vi har 
mark på östra sidan av väg 163 som kan komma att beröras av det västra alternativet. I första 
hand skulle vi vilja ha hela sträckningen som markkabel. Vi önskar att bergens horisontlinje ska 
hållas ren från en luftledning. Utveckling och nybyggnation ligger åt väster, liksom befintlig 
tätare bebyggelse. Bebyggelsen kan också komma att breda ut sig längs ostsidan av väg 163. 

Ellevios bemötande 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt.  

Fastighetsägare till  Ni kan gå i min mark men då får ni gräva ned ledningen. 

Ellevios bemötande 

Den del av sträckningen av alternativ Öster som berör dessa fastigheter har valts bort inför den 
andra samrådsomgången, bl.a. för att den nya sträckningen medför mindre intrång i skogs- och 
jordbruksmark samt bebyggelsemiljöer. 

Bräcke-Fjällbacka Samfällighetsförening genom dess ordförande,  
 Är det inte otidsenligt och dessutom osäkert med luftledning med tanke på ökade 

nederbördsmängder (snö), mer blåst och därmed fler vindfällda träd? Varför inte en kombinerad 
havs- och markledning som inte berör bebodda fastigheter? 

Vi förordar alternativ öster eftersom det påverkar färre bebyggda fastigheter än alternativ väster. 
Det västra alternativet ser ut att hamna högst uppe på berget bakom vår  och 
kommer att påverka naturbilden negativt. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt.  

Fastighetsägare till  Identiskt med yttrandet ovan. 

Fastighetsägare till   (även yttrande i 
andra samrådet): Jag motsätter mig på det bestämdaste ny luftledning över mina marker. Jag 
anser att en nedgrävd ledning skulle vara bästa alternativet. Den skogsgata på 36 meter som 
krävs kommer i praktiken att bli 50-60 meter pga. det timmer/skog som blåser ner. I mitt fall 
kommer det att betyda drygt 4-5 ha obrukbar mark för all framtid. Den säregna landskapsbilden 
som är karakteristisk för norra Bohuslän kommer att försvinna om man ”klär” bergen med 
stolpar och ledningar. 
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Ett nytt förslag på nedgrävd ledning måste tas fram, eftersom en sådan inte kommer att fördärva 
marken för all framtid. Det finns redan en nedgrävd ledning från Grebbestad till Fjällbacka 
(Bolsjöledningen) och då kan man ju gräva ned elledningen i en ledningsgrav bredvid den eller i 
annan mark som kan vara lämplig. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning och ersättning, se avsnitt 4.3. 

Varken kommunen eller Ellevio vill ha stamnätsledning för vatten/avlopp (Bolsjöledningen som 
nämns i några yttranden är en sådan) och regionnätskabel för el alltför tätt intill varandra på 
grund av riskerna att skada den andra ledningen vid såväl förläggning som underhåll. Befintlig 
VA-ledning ligger på många platser i trånga passager med berg. Att förlägga en 44 kV-
markkabel parallellt med VA-ledningar skulle innebära stor påverkan genom omfattande 
sprängning, bitvis nära väg och bebyggelse. 

Fastighetsägare till : Vi anser att alternativ väst kommer att bli fult i 
naturen. Om vi tolkar kartan rätt kommer ledningen högt uppe på berget och blir synlig mot 
himlen/horisonten. Ledningen bör läggas lågt i terrängen och i den utsträckning det är möjligt 
på långt avstånd från bebyggelse. Av de två alternativen väljer vi det östra. 

Ellevios bemötande 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. 

Fastighetsägare till  Vi ser inte att något av alternativen är gynnsamt för oss och 
önskar ett annat alternativ som går kring glesare bebyggelse. 

Ellevios bemötande 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. Alternativ Öster, som går 
där bebyggelsen är glesare, modifierades utifrån inkomna synpunkter och genomförd 
naturvärdesinventering. 

Fastighetsägare till  Med tanke på de hälsorisker som kan uppstå vill vi inte på 
något sätt ha ledningen i vår närhet, särskilt inte när man har småbarn i familjen. 

Ellevios bemötande 

Ledningen planeras så att miljöer där människor (främst barn) vistas varaktigt inte ska utsättas 
för förhöjda magnetfältsnivåer. 

Fastighetsägare till  Vi anser att ledningen bör dras i den östra 
korridoren. Grebbestad växer söderut mot Rörvik och för att inte störa befintlig och kommande 
bebyggelse och möjligheter till utbyggnad av nya områden bör man förlägga en ny 
högspänningsledning så långt österut som möjligt. 

Ellevios bemötande 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. 

2
0
1
9
-
1
0
2
6
5
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
1
9
-
1
0
-
1
7



 

Samrådsredogörelse 

 

39 (53) 
 

Fastighetsägare till  Vi vill inte ha en luftledning i den västra sträckningen. Det 
blir förfulande uppe på bergen från båda håll, i området från golfbanan och från bebyggelsen i 
dalen i Ålserödsområdet, där planer på ytterligare bebyggelse kanske blir verklighet. Det finns 
en camping inom området och en korthålsbana och många fritidshus berörs också och folk 
använder naturen som ligger utanför knuten till motion och rekreation. 

Ellevios bemötande 

Efter den första samrådsomgången har alternativ Väster valts bort eftersom bebyggelsetrycket 
där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. 

Fastighetsägare till  Enligt kartan i samrådsunderlaget går det östra alternativet 
rakt över vår fastighet liksom över ytterligare ett antal fastigheter i Nordby. Det verkar väldigt 
konstigt/idiotiskt att dra ledningar rakt över Nordby som är det enda stället på ett stort område 
som är bebyggt. Det bör vara betydligt bättre att dra ledningen öster om oss, för där finns ingen 
bebyggelse över huvud taget. 

Gräver inte de flesta elbolag ner sina kablar nu för tiden? Kanske hög kostnad att utföra men 
minimalt med underhåll i framtiden och stormsäkert. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Efter den första samrådsomgången har sträckningen för luftledningsalternativet justerats och går 
nu öster om Nordby. 

Fastighetsägare till  (även yttrande i andra samrådet): Synpunkterna avser vår 
fastighet som berörs direkt av alternativ Öster/västra. Fastigheten är liten, ca 6 ha. Av dessa 
utgörs 1-2 ha av produktiv skogsmark. Vi har som ambition att vara självförsörjande på ved 
vilket är möjligt i dagsläget, men kommer att bli omöjligt om hela eller delar av skogsmarken 
omvandlas till kraftledningsgata. Ett stort värde skulle därmed skadas allvarligt i åtminstone ett 
generationsperspektiv, så hur skulle en ekonomisk ersättning som ersätter detta värde fullt ut se 
ut? 

Det omedelbara närområdet är också relativt tätt bebyggt, så med Ellevios policy att ”hänsyn 
har tagits till bebyggelsen vid lokaliseringen av alternativ så att närheten till bostadshus ska 
undvikas” borde korridoren för alternativ Öster/västra inte alls beröra denna bebyggelsegrupp. 

I den översiktsplan som gällde när samrådsunderlaget togs fram finns en inritad korridor för ny 
kraftledning och som motsvaras av Ellevios Alternativ Väster. Därmed måste förutsättas att 
denna sträckning dels är kommunens önskan och avsikt, dels att kommunen i sin planering här 
har tagit hänsyn till den planerade kraftledningen. Att då välja en annan sträckning borde strida 
mot kommunens intentioner. Vidare innebär detta att de beslut kommunen fattat utifrån då 
gällande översiktsplan riskerar att bli meningslösa. I samrådsunderlaget nämns inte över huvud 
taget att alternativ Väster motsvarar sträckningen i översiktsplanen, vilket måste ses som en stor 
brist. 

Upplysningar angående kulturmiljö inom alternativ Öster/västra: Inom  finns minst en 
grav i form av en stensättning. På  finns fornlämningar i form av rester av 
kvarnstensbrytning. På båda fastigheterna finns också lämningar efter småskalig stenbrytning. 
Inga av dessa är inprickade i FMIS. 

2
0
1
9
-
1
0
2
6
5
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
1
9
-
1
0
-
1
7



 

Samrådsredogörelse 

 

40 (53) 
 

Ellevios bemötande 

Ersättning, se avsnitt 4.3. 

I översiktsplanen från 2002 finns ett schematiskt streck för kraftledning mellan Grebbestad och 
Fjällbacka via ett antal utpekade vindkraftsområden. Strecket ligger mellan Ellevios alternativ 
Väster och Öster. Samrådsmöte har hållits med kommunen, som inte lade någon vikt vid den 
exakta lokaliseringen av det schematiska strecket. 

Ledningen planeras så att miljöer där människor (främst barn) vistas varaktigt inte ska utsättas 
för förhöjda magnetfältsnivåer. 

Ellevio avser att genomföra en arkeologisk utredning i samband med detaljprojekteringen av 
ledningen. Sträckningen för den södra delen av alternativ Öster, som detta yttrande handlar om, 
har dock valts bort och ersatts med en ny sträckning som bl.a. medför mindre intrång i skogs- 
och jordbruksmark samt bebyggelsemiljöer. 

Fastighetsägare till  (även yttrande i andra samrådet): Ellevio har för 
mindre än ett år sedan avslutat sitt arbete med att gräva ned elledningar i två sträckningar på vår 
fastighet. Vi är mycket nöjda med det och att nu få detta förslag om en luftburen elledning, som 
skulle medföra mycket stora ingrepp på vår fastighet, väcker vår förvåning, bestörtning och 
undran. Att Ellevio gräver ner tidigare luftburna elledningar visar väl att de själva anser 
luftledningar vara ett förlegat sätt att göra intrång i fastigheter. Har nedgrävning av kabel över 
huvud taget utretts? 

Kommunen har, såvitt vi vet, tagit ett principbeslut om att inte godkänna vidare uppförande av 
vindkraftverk väster om E6 för att inte störa landskapsbilden och naturen. Ert förslag tycker vi 
innebär ett minst lika stort ingrepp i landskapsbilden och naturen i vår känsliga miljö. 

Vår fina fastighet, med sin fina miljö och närheten till Fjällbacka, används ofta som 
strövområde för motion och rekreation och ert förslag skulle kraftigt förminska den upplevelsen. 
Stora naturvärden och en källa till återhämtning skulle gå förlorade. 

Den luftburna ledningen kan även störa framtida bebyggelse, som söker sig längre inåt i landet, 
och flera året-runt-bostäder har nyligen uppförts längre från Fjällbacka än där vår fastighet är 
belägen. Det finns intresse av byggnation på vår fastighet. 

Alternativ Öster/västra går över produktionsskog, där ca 1,4 ha kommer att gå förlorad, och 
vattentäkt på vår fastighet. Vi accepterar inte kreosotbehandlade stolpar i vattentäktsområdet. 

Alternativ Öster/östra går över åker, hällristningar och produktionsskog, som även innefattar ett 
ädellövskogsområde som är certifierat enligt FSC och PEFC, vilket innebär att vi har avsatt 
skogsareal för naturvård. Om ädellövskogen genomkorsas med en 36 meter bred ledningsgata 
kommer certifieringen av vår fastighet att upphöra. Vid denna sträckning skulle ca 1,8 ha 
produktiv skogsmark gå förlorad. 

Alternativa sträckningar bör utredas. Kommunen har dragit en vattenledning mellan Grebbestad 
och Fjällbacka, Bolsjöledningen, i en sträckning som skulle kunna nyttjas. Man skulle kunna gå 
i dalen vid Norra Backa, vilket skulle förkorta ledningsdragningen fler kilometer. Även ledning 
i havet skulle kunna vara ett alternativ. 
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Ett kommersiellt bolag som ska göra nyanläggningar i känslig miljö bör kunna stå för 
investeringskostnader som gagnar alla parter. Att framtvinga luftburen elledning anser vi vara 
oacceptabelt. Vi kan däremot acceptera en nedgrävd markledning, som är ett betydligt lindrigare 
och modernare sätt att göra intrång i fastigheter. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Inför den andra samrådsomgången utreddes ett kabelalternativ för hela sträckan mellan 
Grebbestad och Fjällbacka. 

Alternativ Väster, som låg närmast kusten, har valts bort eftersom bebyggelsetrycket där är så 
pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. 

Varken kommunen eller Ellevio vill ha stamnätsledning för vatten/avlopp (Bolsjöledningen som 
nämns i några yttranden är en sådan) och regionnätskabel för el alltför tätt intill varandra på 
grund av riskerna att skada den andra ledningen vid såväl förläggning som underhåll. Befintlig 
VA-ledning ligger på många platser i trånga passager med berg. Att förlägga en 44 kV-
markkabel parallellt med VA-ledningar skulle innebära stor påverkan genom omfattande 
sprängning, bitvis nära väg och bebyggelse. 

Södra delen av alternativ öster (benämnt alternativ Öster/västra och Öster/västra i yttrandet 
ovan) togs bort i den andra samrådsomgången och ersattes med en kortare sträckning som 
medför mindre intrång i skogs- och jordbruksmark samt bebyggelsemiljöer. Den del av den 
aktuella fastigheten som berörs utgörs av hällmark. 

Kreosotimpregnerade stolpar planeras inte att användas i aktuellt projekt, utan det blir sannolikt 
saltimpregnerade trästolpar. 

Fastighetsägare till  (även yttrande i andra samrådet): Alternativ Öster 
som berör min fastighet innebär att ledningen ska gå över en vattentäkt, som består av tre 
brunnar, och betjänar tre familjer samt används för den marina verksamheten, för vilken 
miljötvätt av båtar har installerats och vattenförbrukningen är stor. Jag accepterar inte 
kreosotbehandlade stolpar i vattentäktsområdet. 

Den föreslagna sträckningen kommer att gå över betes- och åkermark och försvåra brukandet av 
denna. Det finns bygglov för ett vindkraftverk inom sträckningen. Elledningen kommer att 
passera förbi min bostad och vara i blickfånget, vilket kommer att störa min utsikt och påverka 
min och min familjs livskvalité. 

Ellevio har för mindre än ett år sedan avslutat sitt arbete med nedgrävning av elledningar, vilket 
skett på min fastighet. Att Ellevio gräver ned luftburna elledningar visar att de själva anser 
luftledningar vara ett förlegat sätt att göra intrång i fastigheter. Att framtvinga luftburen 
elledning anser jag vara oacceptabelt. Jag kan däremot acceptera en nedgrävd markledning, som 
är ett betydligt lindrigare och modernare sätt att göra intrång i fastigheter. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Södra delen av alternativ öster, som berör vattentäkt, bygglov för vindkraftverk och blickfång 
som nämns i yttrandet ovan, togs bort i den andra samrådsomgången och ersattes med en 
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kortare sträckning som medför mindre intrång i skogs- och jordbruksmark samt 
bebyggelsemiljöer. Det innebär att valt alternativ nu berör en del i kanten av fastighet  

 som utgörs av berg och hällmark. 

Kreosotimpregnerade stolpar planeras inte att användas i aktuellt projekt, utan det blir sannolikt 
saltimpregnerade trästolpar. 

Fastighetsägare till  Vi förordar alternativ öster eftersom det påverkar 
mindre antal bebyggda fastigheter. I det västra alternativet verkar luftledningen hamna högst 
uppe på berget bl.a. bakom vår fastighet vilket påverkar landskapsbilden negativt. 

Vi undrar om det inte är möjligt att, bl.a. mot bakgrund av klimatförändringarna som kan 
innebära mer omfattande underhåll av ledningsgator etc., i stället placera ledningen under jord 
och/eller till havs. Detta skulle också minimera synlig påverkan av ledningen för berörda 
fastighetsägare. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Alternativ Väster, som låg närmast kusten, har valts bort eftersom bebyggelsetrycket där är så 
pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. 

Fastighetsägare till : Både alternativ Öster/västra och Öster/östra kommer att 
gå över eller i närheten av vår vattentäkt. Detta anser vi vara uteslutet då det skulle kunna 
förstöra vår vattenförsörjning. 

Vi är oroliga för de hälsorisker dragningen i närheten av vår bostad skulle kunna medföra med 
magnetfält och strålning. 

Vi förutsätter att det blir nedgrävd markledning om alternativ Öster blir aktuellt. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Sträckningen för den södra delen av alternativ Öster, som detta yttrande handlar om, har valts 
bort och ersatts med en ny sträckning som bl.a. medför mindre intrång i skogs- och 
jordbruksmark samt bebyggelsemiljöer. Det innebär att valt alternativ nu inte berör den aktuella 
fastigheten alls. 

Ledningen planeras så att miljöer där människor (främst barn) vistas varaktigt inte ska utsättas 
för förhöjda magnetfältsnivåer. 

Fastighetsägare till  (även yttrande i andra samrådet): Förespråkar 
markkabel. Området i närheten av mina fastigheter är intressant bebyggelsemark där 
förberedelser för tomtavstyckningar har påbörjats. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Luftledningsalternativet har flyttats längre från bebyggelsen i Nordby. 
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Ellevios bemötande 

Påverkan på landskapsbild: Påverkan på landskapsbilden ligger per automatik i betraktarens 
öga. Därför har bedömningen i samrådsunderlaget utgått från möjligheten/risken för utblickar 
mot kraftledningen och då framför allt från bebyggelse, vilket också framgår av 
samrådsunderlaget. Alternativen ligger inte i några exploaterade områden utan på landsbygden. 
Kända utsiktspunkter och utflyktsmål i området för alternativen eftersöktes i arbetet med 
samrådsunderlaget men kunde inte hittas. T.ex. nämns inga platser inom detta område i 
kommunens ”Guide till naturen i Tanums kommun” från 2013. Under samrådet har Valberget 
lyfts som populärt utflyktsmål. Sträckningen har justerats så att ledningen nu sträcker sig längre 
ned, och inte över toppen, på berget.  

Längden på de studerade alternativen var tydligt redovisade i samrådsunderlaget så att man kan 
göra jämförelser. 

Påverkan på boende: Landskapet är beskrivet i samrådsunderlaget. Det är beskrivet var 
ledningen planeras längs annan infrastruktur. Naturen har beskrivits översiktligt och områden 
med högre värden har lyfts fram. Några utpekade strövområden eller leder i området för 
alternativen eftersöktes i arbetet med samrådsunderlaget men kunde inte hittas. 

Påverkan på kulturmiljön: Det är praxis att i detta tidiga skede av planeringsprocessen utgå från 
kända värden för bedömningen. Ellevio avser att genomföra en arkeologisk utredning i samband 
med detaljprojekteringen av ledningen. Beskrivningen av kulturmiljöerna är summarisk i 
samrådsunderlaget eftersom de kommer att kunna undvikas i mycket hög grad. 

Markanvändning: Det är i skogsmark den planerade ledningen kommer att innebära ändrad 
markanvändning av mer än marginell betydelse. 

Planer och infrastruktur: I översiktsplanen från 2002 finns ett schematiskt streck för 
kraftledning mellan Grebbestad och Fjällbacka via ett antal utpekade vindkraftsområden. 
Strecket ligger mellan Ellevios alternativ Väster och Öster. Samrådsmöte har hållits med 
kommunen, som inte lade någon vikt vid den exakta lokaliseringen av det schematiska strecket. 

Fastighetsägare till  (även yttrande i andra samrådet): Vi protesterar mot 
Ellevios planerade elledning eftersom både alternativ Öster och Väster kommer att medföra 
alltför stort intrång i miljön, leda till stora karaktärsförändringar på vår fastighet och medföra 
hälsorisker för de som bor och vistas på och i närheten av fastigheten. Vuxna, barn och djur 
tillbringar mycket tid utomhus på fastigheten och kommer därför att påverkas negativt av de 
elektriska och magnetiska kraftfält som de luftburna ledningarna kommer att avge. Sträckningen 
tvärs över fastigheten kommer att förstöra dess attraktion för boende, åkerbruk, djurbete och 
skogsbruk. Djur betar som bekant inte under elledningar. 

Det är märkligt att Ellevio väljer att föreslå luftburen elledning i närheten av Grebbestad när 
representanter som uttalar sig efter elavbrott etc. alltid förespråkar att elledningar ska grävas 
ned. Markkabel skulle kunna begränsa den negativa påverkan på landskapsbilden, befolkning 
och turism som en luftburen elledning kommer att orsaka. Om markkabel inte är möjligt anser 
vi att intrånget blir för stort. Vår preferens är att Ellevio väljer nollalternativet (ingen ny 
ledning) och inte berör någon del av vår fastighet. Den ledning som idag finns uppfyller de 
behov som finns och vi upplever inte att miljö- och samhällskonsekvenserna av en ny ledning är 
befogade ur driftsäkerhetssynpunkt. Om Ellevio trots vår protest ändå väljer att driva ett förslag 
som går över vår fastighet kräver vi att få vara med i detaljplaneringen av hur ledningen ska 
dras och kommer att kräva att markkabel används. 
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Intrånget på riksintresset för naturmiljö och friluftsliv i närheten av Grebbestad blir så otroligt 
mycket större med luftledning eftersom karaktären på miljön vid ledningens dragning kommer 
att påverka boende och gäster till Grebbestad Camping. Vår fastighet är ett strövområde för 
Grebbestadsbor och för gäster på campingen. Det finns inte så många orörda naturområden kvar 
i närheten av samhället och ledningsgatans bredd på 36 meter kommer att väsentligt göra 
intrång i och ändra karaktären på fastigheten, vilket kommer att påverka vårt, 
Grebbestadsbefolkningens och gästers möjlighet att röra sig i vacker och orörd miljö runt 
Grebbestad. 

Vår åsikt är att ledningsalternativen bryter mot det förslag till översiktsplan 2030 som 
kommunen har lagt upp för friluftsliv. I synnerhet vikten av att kunna fortsätta uppleva värdena; 
kontrasten mellan bebyggelse och omgivande obebyggda berg, det öppna landskapet och 
allmänhetens möjlighet att uppleva och röra sig i området via utsiktsplatser, stigar och 
vandringsleder. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Det finns åtskilliga exempel på att djur betar under elledningar. Av exempelvis en rapport från 
Forskningsrådet2 framgår att kor inte påverkas negativt av att beta under kraftledningar. 

Om det inte fanns behov av en ny ledning skulle Ellevio inte heller planera en ny ledning. 
Detaljprojekteringen av ledningen och lösande av frågor kring ersättning sker i ett senare skede 
av planeringsprocessen. 

Gränsen för riksintresset för naturvård går vid Grebbestad ute vid strandlinjen, dvs. väster om 
samhället medan ledningen planeras öster om samhället. Alternativ Väster, som låg närmast 
kusten, valdes bort efter den första samrådsomgången. Alternativ Öster/luftledningsalternativet 
kommer inte att synas från Grebbestads Camping. En luftledning kommer i viss utsträckning att 
påverka upplevelsen av naturlandskapet men kommer inte att förhindra friluftsliv. 

Ledningen planeras så att miljöer där människor (främst barn) vistas varaktigt inte ska utsättas 
för förhöjda magnetfältsnivåer. 

Fastighetsägare till  (även yttrande i andra samrådet): Min största 
invändning mot luftledningsförslaget alternativ Öster, som eventuellt ska dras över min 
fastighet, är den ekonomiska värdeminskningen som kommer att påverka fastigheten. 
Luftledningen kommer att beröra ca 1 ha produktiv skogsmark med en mycket god bonitet kring 
8, där det inte kommer att kunna bedrivas skogsbruk på flera generationer. Det innebär att en 
nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden genererar ett värde kring 500 000 kr. Således bör 
detta tas i beaktande och inte bara vad som är kortsiktigt mest ekonomiskt. Rent 
samhällsekonomiskt har jag svårt att tänka mig att den kostnadsbesparing som en luftburen 
ledning medför är ett försvar i ett långt perspektiv. Finns det några andra kalkyler angående 
detta projekt skulle jag gärna vilja ta del av dessa. 

Även kulturgeografiskt anser jag att det inte är försvarbart med luftburen ledning. Ingreppet 
kommer att bli bestående för flera generationer och påverka delar av älvdalen ner mot 

                                                      
2 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, 2009. Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska 
fält 
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Fjällbacka och framtida husbyggnationer kommer inte att vara möjliga. Värdet av detta är 
naturligtvis svårt att förutse men måste självklart tas i beaktande. 

Tanums kommun förordar den västra dragningen och det bör därför vara självklart att välja 
detta alternativ. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning samt ersättning, se avsnitt 4.3. 

I samrådet förordar Tanums kommun inte den västra dragningen. Det Hansson syftar på är 
antagligen att det i översiktsplanen från 2002 finns ett schematiskt streck för kraftledning 
mellan Grebbestad och Fjällbacka via ett antal utpekade vindkraftsområden. Strecket ligger 
mellan Ellevios alternativ Väster och Öster. Samrådsmöte har hållits med kommunen, som inte 
lade någon vikt vid den exakta lokaliseringen av det schematiska strecket. 

Fastighetsägare till  (även yttrande i andra samrådet): Extremt fin natur 
finns vid fastigheterna. Den östra sträckningen går rakt igenom en åldrad ekskog med högt 
naturvärde. Sträckningen skulle innebära att en stor del av ekskogen skulle behövas tas ned och 
att gården skulle tappa i princip hela sitt värde för oss. 

En luftledning rakt genom gården enligt östra sträckningen skulle minska brukningsvärdet 
avsevärt med en ledningsgata genom gårdens enda produktiva skogsmark och ledningsstolpar 
på åkermark som i hög grad försvårar brukandet. Ledningen skulle också störa jakten genom att 
försvåra för inflygande fåglar som betar på åkrarna. 

Luftledning ger upphov till strålning vars negativa hälsoeffekter på boende i närmiljön är 
obestridbar. 

Ledningsstolparna förfular landskapet under oöverskådlig tid, tragiskt påminnande om en 
förgången tid och en åldrad, död teknik. Bohusläns ekonomi bygger till stor del på turism och 
rekreation och varje form av förfulande kommer att påverka detta negativt. 

Ellevio anger lägre anläggningskostnad som skäl för att anlägga luftburen ledning i stället för 
markkabel men om man väger in de totala miljömässiga och samhällsekonomiska 
konsekvenserna under ledningens beräknade livstid skulle kalkylen se helt annorlunda ut. Vid 
samtal med Ellevio framkom att det förutom det ekonomiska skälet endast är bekvämlighetsskäl 
som ligger till grund för att man inte vill lägga ned kablar i anslutning till befintligt vägnät; av 
praktiska skäl vill man ha ensamrätt till servitut osv. för att slippa det juridiska arbetet med 
samordning. Det enda rimliga är att kabeln grävs ned och detta bör ske längs befintligt vägnät 
där kabeln inte skulle ge någon ytterligare miljöpåverkan. Eftersom den västliga sträckningen 
till stora delar förläggs i mark kan den accepteras av oss medan den östliga dragningen är helt 
oacceptabel. 

Nollalternativet, där aktuell ledning inte byggs, är också tänkbart eftersom ledningens enda 
syfte är att utgöra reservmatning vid driftstörning i det befintliga elnätet. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning och ersättning, se avsnitt 4.3. 

Väg 163 mellan Grebbestad och Fjällbacka går på flera platser i bergsskärningar, vilket skulle 
kräva förläggning av en markkabel i vägkroppen. Ellevio undviker att lägga regionnätsledningar 
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i vägbanor då det avsevärt försvårar anläggandet och reparationer samt medför större risk för 
tjälpåverkan och sättningar. Därtill är vägrätten starkare än ledningsrätten, vilket är en stor 
nackdel för ledningsägare. Även Trafikverket är emot längre kabelförläggning inom vägområde.  
I några av de trånga passagerna ligger redan vatten-/avloppsledning i vägkroppen vilket 
minimerar möjligheten att även få plats med markkabel. Vidare finns flera hus på sträckan som 
ligger mycket nära vägen och det är svårt att hitta en lämplig väg för markkabel förbi Fjällbacka 
och in till ställverket, som ligger öster om samhället. 

I dagsläget finns bara en ledning vardera till transformatorstationerna i Grebbestad och 
Fjällbacka. Om någon av dessa ledningar drabbas av driftstörning eller behöver tas ur drift på 
grund av underhållsarbete finns ingen reservmatning, vilket leder till strömavbrott. Med en 
ytterligare ledning mellan transformatorstationerna undanröjs detta problem. Vid driftstörning 
på en ledning kan elen fortfarande distribueras vi den andra ledningen och elnätet blir därmed 
mycket mer driftsäkert. Med reservmatning menas alltså inte att det finns en ledning som bara 
används om det blir driftstopp på en annan ledning, utan att elen har mer än en möjlig väg att ta 
från en plats till en annan. I normalfallet, när det inte är driftstopp, distribueras ström via bägge 
ledningarna. 

Ledningen planeras så att miljöer där människor (främst barn) vistas varaktigt inte ska utsättas 
för förhöjda magnetfältsnivåer. 

Budgetkalkylerna för alternativen är framtagna enligt branschens gemensamma kalkylverktyg. 
Intrångsersättningar är medräknade i kalkylen. 

Fastighetsägare till  Ert förslag öst/väst går rakt över vårt bostadshus där vi 
även har vår vattentäkt. Det kan väl inte vara meningen att vi ska bo under en kraftledning? I 
vart fall kommer ledningen strax utanför vår tomt och vi kommer att ha denna i blickfånget från 
praktiskt taget alla våra fönster och uteplatser, vilket skulle störa oss mycket och försämra vår 
livskvalitet. Vi vill inte heller utsättas för hälsorisker med magnetfält och strålning. Vi 
förutsätter därför att om sträckningen öst/väst blir aktuell blir det markledning, då det inte skulle 
påverka vår miljö och landskapsbild och värdet på vår fastighet i lika hög grad. 

Ellevios bemötande 

Sträckningen för den södra delen av alternativ Öster, som detta yttrande handlar om, har valts 
bort och ersatts med en ny sträckning som bl.a. medför mindre intrång i skogs- och 
jordbruksmark samt bebyggelsemiljöer. 

Ledningen planeras så att miljöer där människor (främst barn) vistas varaktigt inte ska utsättas 
för förhöjda magnetfältsnivåer. 

Fastighetsägare till  Vår uppfattning är att nedgrävda kraftledningar generellt 
är att föredra eftersom de har minst påverkan på natur och lantbruksverksamhet. Det vore bra 
om Ellevio kunde samverka med Tanums kommun och bygga en cykelväg mellan Fjällbacka 
och Grebbestad och i samband med den gräva ner kabeln. Finns ingen möjlighet till detta tycker 
vi att alternativ öster är bäst och då med dragning förbi Svängen och Dusgård. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 
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Samråd har skett med kommunen i frågan om samförläggning och kommunen har inga konkreta 
planer på cykelväg mellan Grebbestad och Fjällbacka. 

Fastighetsägare till  Vi påverkas märkbart av den dragning som 
benämns alternativ Väster och av övergången mellan alternativ Väster och Öster i höjd med 
Kämpersvik. 

Vi anser att det inte tagits hänsyn till de risker som finns kopplat till boende nära 
högspänningsledning, t.ex. utvecklande av leukemi hos barn. 

Äckreberget torde vara av intresse för det rörliga friluftslivet då det är ett utsiktsberg. Där 
riskerar fri sikt mot havet att korsas av luftledningar. På sydsidan av berget finns en ädellövskog 
av klass 3 och ett område som innehåller en domarring och hällristningar, som är unika eftersom 
de huggits i relief till skillnad från större delen av tidigare funna hällristningar i området. 
Luftledningen skulle riskera att korsa utfartsvägen från bostads- och ekonomibyggnader för 
fastigheten Skogetorp 1:3 m.fl. och även befinna sig inom synhåll för fyra övriga fastigheter och 
därmed påverka landskapsbilden i området. Luftledningen skulle korsa en nyanlagd skogsväg 
och därmed försvåra skogsföretagandet. En betydande areal av fastighetens brukningsvärda 
jordbruks- och skogsmark skulle påverkas av en luftledning. 

Vi anser att det inte är lämpligt med den tänkta sträckningen över fastigheten  
m.fl. Vid en eventuell sträckning i övergången mellan alternativ Väster och Öster yrkar vi på 
markkabel eftersom en luftledning ökar risken för elektromagnetisk strålning, tar för mycket 
mark ur produktion, skapar för många brukningshinder och ger för stor påverkan på 
landskapsbilden. 

Ellevios bemötande 

Alternativ Väster, som låg närmast kusten, har valts bort efter den första samrådsomgången 
eftersom bebyggelsetrycket där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som 
framkomligt. 

Fastighetsägarna till  Vi förordar alternativ Öster då detta 
har minst påverkan på våra fastigheter. 

Ellevios bemötande 

Alternativ Väster, som låg närmast kusten, har valts bort efter den första samrådsomgången 
eftersom bebyggelsetrycket där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som 
framkomligt. 

Fastighetsägare till  I det västra alternativet är ledningen dragen över våra hustak, 
i korridorens östra del. Om ledningen hamnar i korridorens västra del finns där idag nybyggda 
hus som inte redovisas i kartan. Oavsett i vilken del av korridoren ledningen hamnar kommer 
den att gå över extremt känslig natur som huvudsakligen består av berg. 

Tanken på en luftledning år 2017 känns helt främmande. Vi har precis fått vår serviceledning 
nedgrävd och så ser det ut för alla fastigheter i vårt område. Luftledning är helt feltänkt och vi 
ställer oss bakom kommunens yttrande där de förespråkar en helt markförlagd ledning. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

2
0
1
9
-
1
0
2
6
5
5
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
1
9
-
1
0
-
1
7



 

Samrådsredogörelse 

 

49 (53) 
 

Alternativ Väster, som låg närmast kusten, har valts bort efter den första samrådsomgången 
eftersom bebyggelsetrycket där är så pass högt att alternativet inte kan betraktas som 
framkomligt.  

Fastighetsägare till  Vi har en 10 kV- och en 40 kV-ledning placerad 
på vår mark sedan tidigare. Som markägare motsätter vi oss era planer på komplettering av en 
40 kV-ledning om det är alternativ öster och den inte är nedgrävd. En dragning på norra sidan 
om befintlig ledning innebär stor förödelse på vår mark. 

Ellevios bemötande 

Sträckningen för den södra delen av alternativ Öster, som detta yttrande handlar om, har valts 
bort och ersatts med en ny sträckning som bl.a. medför mindre intrång i skogs- och 
jordbruksmark samt bebyggelsemiljöer. 

Fastighetsägare till  och fastighetsägare till  (även 
yttrande i andra samrådet): Vi delar i allt väsentligt de synpunkter som förts fram av LRF 
Västra Götaland samt dess lokalavdelning i Tanum. Det gäller framför allt teknikval och 
möjligheterna till samförläggning samt påverkan på landskapsbilden. 

När vi läser igenom samrådsunderlaget uppfattar vi det som att man mellan raderna förordar det 
östra alternativet. Det är bekymmersamt eftersom man då kan ifrågasätta om sökanden 
verkligen fullt ut kommer att pröva möjligheterna med det västra alternativet. 

Det finns ingen ansats till markförläggning i det östra alternativet, vilket hade varit på sin plats 
för jämförbarhetens skull. Vi föredrar markförlagd ledning framför luftledning av uppenbara 
skäl så som visuellt intryck, grad av intrång, eventuell magnetfältspåverkan m.m. 

Vi anser att den östra korridoren stryker alltför nära våra boningshus, vilket vi av bland annat 
ovanstående skäl motsätter oss. Vi utgår från att korridoren passerar mellan de befintliga 
miljöstörande anläggningarna, dvs. vindkraftverket och reningsverket. Denna delsträcka borde 
utredas särskilt noggrant om det östra alternativet skulle förverkligas. 

Ellevios bemötande 

Varför luftledning, se avsnitt 4.3. 

Bemötandet av LRF:s yttrande finns ovan. Det underlagsmaterial och den kunskap som fanns 
vid framtagandet av samrådsunderlaget visade sammantaget att det östra alternativet medförde 
mindre negativ påverkan än det västra, men något förordande av det östra alternativet gjordes 
inte i samrådsunderlaget. 

Ledningskorridorens sträckning är nord-sydlig och reningsverket och vindkraftverket är också 
placerade i nord-sydlig riktning i förhållande till varandra, dvs. vindkraftverket ligger strax 
söder om reningsverket. Av denna anledning kan inte ledningen gå mellan reningsverket och 
vindkraftverket, dvs. i ost-västlig riktning.  

Fastighetsägare till  (även yttrande i andra samrådet): Jag motsätter mig 
helt en luftledning rakt genom och längs med min fastighet. En markkabel kan däremot 
diskuteras. Min fastighet är ca 2,5 km lång och alternativ öster följer fastighetens skogsklädda 
berg hela vägen. Ledning och ledningsgata kommer att vara mycket synbar från bostadshus och 
landsväg, som är genomfartsväg för boende i Fjällbacka, Långsjö och Kämpersvik till 
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Fastighetsägare till Tanum  Jag delar den av LRF Västra Sverige 
framförda kritiken avseende brister i underlaget och avsaknaden av realistiska alternativ. 

Jag tycker att det är ett stort slöseri med samhällets resurser att man inte kräver någon form av 
samordning av olika infrastrukturprojekt. En bättre framförhållning hade kunnat innebära att en 
markförlagd kabel blivit inte bara miljömässigt och tekniskt överlägsen utan också ekonomiskt 
genom samordning med andra infrastrukturella åtgärder, t.ex. gång- och cykelvägar eller vatten- 
och avloppsledningar. 

Ledningen avses, oavsett alternativ, dras genom ett område där den visuella upplevelsen av 
landskapet tillmäts stor betydelse. Detta har inneburit restriktioner och fördyringar för praktiskt 
taget alla tillståndspliktiga åtgärder, i den mån de inte helt förbjudits. Detta är den verklighet jag 
som markägare upplever och jag får nu förlita mig på att kommunen ser till att Ellevio inte 
tillåts äventyra de värden kommunen har i uppdrag att skydda. 

Tyvärr saknas incitament för Ellevio att söka samarbete med kommuner och myndigheter, 
eftersom bolaget har monopol och kan höja sina avgifter för att täcka sina kostnader. Med 
branschens största prishöjningar prioriterar Ellevio omoderna och långsiktigt mindre hållbara 
lösningar till förmån för kortsiktiga vinster. Jag ifrågasätter Ellevios farhågor att en markförlagd 
ledning skulle innebära så höga kostnader att bolaget inte skulle ha råd att genom en satsning på 
modern teknik tillgodose estetiska och miljömässiga krav i ett av Sveriges känsligaste 
kustområden och samtidigt ett av de mest besökta, i sin helhet utpekat som område av 
riksintresse enligt 4 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken med avseende på turism, rörligt friluftsliv och 
obruten kust. Till detta kan läggas att det är en i kraftledningssammanhang futtig sträcka det 
handlar om, vilket innebär att merkostnaden i absoluta tal inte blir avskräckande stor. Ellevios 
vinst år 2016 var före skatt och avskrivningar nästan 4 miljarder kronor. 

Jag underkänner helt Ellevios kostnadsjämförelser mellan luftledning och markkabel. Att 
luftledning framstår som ekonomiskt gynnsamt beror huvudsakligen på att ersättningen till 
markägarna förutsätts utgå i form av ett engångsbelopp vars storlek dessutom är helt otidsenlig. 
Därigenom skulle det bli markägarna som finge betala Ellevios vinst i all framtid. 

Ellevios bemötande 

Bemötandet av LRF:s yttrande finns ovan. 

Med ett monopol följer också ett ansvar att investera med kvalitet och med ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Ellevio gör erforderliga investerar för att få ett långsiktigt 
hållbart elnät med trygga elleveranser för våra kunder. Vår verksamhet är reglerad och 
övervakas av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei). Ei granskar våra 
kostnader och bestämmer utifrån dessa vilka intäkter vi får ha, det vill säga hur mycket vi får ta 
betalt av våra kunder. Skillnaden i investeringskostnad beror inte på ersättningen till markägare, 
utan på att det är så pass mycket dyrare med både arbete och material för en markförlagd 
ledning. Vid planering av nya ledningar ska utredda alternativ jämföras och bedömas. Enligt 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap. 7§ rimlighetsavvägning) ska då merkostnaden för 
ett dyrare alternativ ställas i relation till erhållen nytta.  Kostnaden för ett markkabelalternativ 
inom regionnätet är vanligtvis 4-5 gånger högre. 

För bemötande om ersättning, se avsnitt 4.3. 
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Samråd har skett med kommunen i frågan om samförläggning och kommunen har inga konkreta 
planer på cykelväg mellan Grebbestad och Fjällbacka. 

Varken kommunen eller Ellevio vill ha stamnätsledning för vatten/avlopp (Bolsjöledningen som 
nämns i några yttranden är en sådan) och regionnätskabel för el alltför tätt intill varandra på 
grund av riskerna att skada den andra ledningen vid såväl förläggning som underhåll. Befintlig 
VA-ledning ligger på många platser i trånga passager med berg. Att förlägga en 44 kV-
markkabel parallellt med VA-ledningar skulle innebära stor påverkan genom omfattande 
sprängning, bitvis nära väg och bebyggelse. 

Fastighetsägare till  Vi påverkas mest negativt om den sydöstra dragningen blir 
aktuell. Den ledning som går till vår gård har ganska nyss grävts ned och vi har varit mycket 
glada över att slippa ledningar och stolpar. Min fru är dessutom känslig för el och magnetfält, så 
som ni förstår vill vi verkligen inte få en ny och större luftledning som passerar åkrar och ängar 
precis framför huset. Vi hoppas att den sträckningen faller bort direkt och tycker att av de andra 
alternativen borde det förslag där markkabel låter sig göras på en del av sträckan vara det 
absolut bästa. 

Ellevios bemötande 

Sträckningen för den södra delen av alternativ Öster, som detta yttrande handlar om, har valts 
bort och ersatts med en ny sträckning som bl.a. medför mindre intrång i skogs- och 
jordbruksmark samt bebyggelsemiljöer. 

Fastighetsägare till  Västra sträckningen mellan Nordby och Leran passerar 
över eller i närheten av två sjöar som hemsöks av större fåglar; tranor, hägrar, kanadagäss. 

Ellevios bemötande 

Alternativ Väster, som låg närmast kusten, har valts bort eftersom bebyggelsetrycket där är så 
pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. 

Backa-Öst Samfällighetsförening genom dess ordförande, 52 fastigheter: Vår förening och 
dess gemensamhetsanläggning, 4 km nordost om Fjällbacka, gränsar till södra delen av 
alternativ Väster, tillika skogsområdet mellan Leran och Nordby. Det berörda området 
innefattar ett rikt och varierat djur- och växtliv. Ur geografisk synpunkt är området unikt 
eftersom man har en vidsträckt vy över både land och hav med en hänförande utsikt ända till 
Väderöarna. I området finns ett antal mindre sjöar och gölar som årligen härbärgerar både tranor 
och hägrar och utgör häckningsplatser för dessa fåglar under vår- och sommartid. Anläggning 
av en kraftledning i detta område skulle både under utförandetiden och framgent ha en mycket 
negativ inverkan på växt- och djurlivet i området. 

Ellevios bemötande 

Alternativ Väster, som låg närmast kusten, har valts bort eftersom bebyggelsetrycket där är så 
pass högt att alternativet inte kan betraktas som framkomligt. 
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4.3 Samlat bemötande av återkommande frågor och synpunkter 
Nedan redovisas Ellevios bemötanden av två frågor och synpunkter som återkommer i flera av 
yttrandena. 

Varför luftledning 

Med ett monopol följer också ett ansvar att investera med kvalitet och med ett 
samhällsekonomiskt perspektiv. Ellevio gör erforderliga investerar för att få ett långsiktigt 
hållbart elnät med trygga elleveranser för våra kunder.  

Trädsäkra luftledningar är dokumenterat mycket driftsäkra anläggningar. Luftledning är 
kostnadseffektiv lösning för såväl nätägaren som elnätskunderna. Att bygga luftledningar är 
fortfarande det vanligaste sättet att etablera nya regionnätsledningar. Ledningen planeras med 
en trädsäker ledningsgata just för att inte påverkas av träd som faller omkull. Den dimensioneras 
för att klara kända laster av snö och is.  

Vid planering av nya ledningar ska utredda alternativ jämföras och bedömas. Enligt 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler (2 kap. 7§ rimlighetsavvägning) ska då merkostnaden för 
ett dyrare alternativ ställas i relation till erhållen nytta. Kostnaden för ett markkabelalternativ 
inom regionnätet är vanligtvis 4-5 gånger högre. 

För ytterligare motivering till varför luftledning har valts, se kapitel 3 Alternativutredning i 
MKB:n. 

Påverkan på fastigheters ekonomiska värde och ersättning 

Den rättsliga grunden för den ersättning som ska utgå i samband med utförandet av en ledning 
finns i Expropriationslagens ersättningsregler, som enkelt uttryckt anger att en 
engångsersättning ska utgå för fastighetens minskade marknadsvärde (intrångsersättning). På 
det minskade marknadsvärdet ska ett påslag med 25 procent göras.  

Vid frivillig överenskommelse genom markupplåtelseavtal utbetalar Ellevio ytterligare 
ersättning med 20% påslag på beräknad ersättning (maxbelopp är 20% av prisbasbeloppet).  

För att beräkna marknadsvärdeminskningen finns verktyg framtagna av Lantmäteriet och 
branschen. Exempel på detta är skogsnormen och åkernormen. Ersättningen beräknas utifrån 
samma principer oavsett teknisk utformning. 

Högre bonitet ger högre ersättning. Ersättning kan inte anges innan mark och skog är värderad. I 
ersättningsnormen finns en ersättningsdel som reglerar framtida storm- och torkskador. Skulle 
den eventuella faktiska skadan överstiga den volym som ingår i normen ersätts överstigande del 
när skadan skett och påkallats.  

Det kan vid intrång även uppkomma skador som inte regleras i expropriationslagen. Det kan 
röra sig om skador som uppkommer i samband med eller till följd av anläggningsarbetena, 
exempelvis gröd- och körskador. Sådana skador ersätts särskilt. Något påslag med 25 procent 
görs inte på ersättning för sådana skador. 
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