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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för att 
spänningshöja befintliga 70 kV kraftledningar Nynäshamn-Solberga (med avgrening till Västerhaninge) och 
Västerhaninge-Solberga, från 70 kV till 130 kV. För del av ledningen Nynäshamn-Solberga föreslås också 
viss ombyggnation i samband med spänningshöjningen. Projektet berör Nynäshamns och Västerhaninge 
kommuner, Stockholms län.  

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

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka 
samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under 
samrådsprocessen samt hur Vattenfall Eldistribution beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit biläggs 
även i sin helhet till aktuell skrivelse, se bilaga 2 och 4.  

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter 
Samrådet hölls som ett undersökningssamråd men utformades som ett avgränsningssamråd för att även 
kunna uppfylla detta syfte1. Syftet med samrådet var att utreda om verksamheten kunde antas medföra 
betydande miljöpåverkan (BMP) samt att samråda om projektets lokalisering, omfattning och utformning samt 
de miljöeffekter som projektet kan antas medföra. Även innehåll och utformning av kommande MKB omfattas 
av samrådet.  

Ett inledande möte hölls med Haninge kommun den 3 februari 2020 samt med Nynäshamns kommun den 17 
februari 2020. Syftet med mötena var att i ett tidigt skede inhämta information om det område där ledningarna 
planerades samt diskutera eventuella sträckningar för det planerade projektet. 

I listan i tabell 1 redovisas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för föreliggande 
samrådsprocess. 

  

 
1 Undersökningssamråd genomförs för att undersöka om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan (6 kap. 23§ Miljöbalken) 
Undersökningssamrådet får genomföras så att det också uppfyller kraven på det avgränsningssamråd som 
ska göras inom ramen för en specifik miljöbedömning (6 kap. 24§ Miljöbalken) 
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2 SAMRÅD VÅR-SOMMAR 2020 

2.1 Myndigheter 
Det formella samrådet med myndigheter inleddes med utskick av inbjudan till skriftligt samråd inklusive 
samrådsunderlag till Länsstyrelsen i Stockholms län, Nynäshamns och Haninge kommuner samt övriga 
myndigheter som kunde antas beröras av verksamheten. Fullständigt samrådsunderlag återfinns i Bilaga 1a. 

Samrådsunderlaget beskrev den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan samt 
redovisade förslag till innehåll och utformning av MKB.  

2.1.1 Länsstyrelse och kommuner 

2.1.1.1 Länsstyrelsens synpunkter 
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 28 juli 2020 och redovisas nedan samt i sin helhet i Bilaga 2.  

Tabell 2. Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelsen samt Sökandens bemötande. 

Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer 

Utöver det som Vattenfall tagit upp i samrådsunderlaget anser 
Länsstyrelsen att även följande frågor behöver utredas och 
förtydligas i samrådshandlingen och MKB:n: 

• Längs den planerade sträckningen finns det närliggande 
bostadshus. I MKB bör det tydligt framgå vilka nivåer på 
magnetiska fält som kommer att förekomma vid de 
aktuella bostäderna. Bästa möjliga teknik ska användas 
för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa och 
miljön inte uppkommer. 

• Strandskyddat område berörs, det bör framgå i MKB 
huruvida de planerade åtgärderna är förenliga med 
strandskyddsbestämmelserna. 

• Åtgärdernas förenlighet med artskyddsförordningen bör 
belysas i MKB. 

• Avverkning av träd där fåglar häckar får inte ske under 
perioden 1 mars – 31 juli. 

• Längs planerad ledningssträckning finns eventuellt flera 
områden med känslig naturmiljö. Detaljplaneringen ska 
tillse att naturvärden påverkas i så liten utsträckning som 
möjligt. Om påverkan ej kan undvikas ska det tydligt 
framgå varför samt vilka kompensationsåtgärder som 
planeras. 

• Vid Hagaberg berör alternativ sträckning en allé som 
omfattas av generellt biotopskydd. Det är förbjudet att 
skada allén. Vidare finns det här även av Länsstyrelsen 
utpekade särskilt skyddsvärda träd. Skada/avverkning på 
dessa bör så långt som möjligt undvikas. 

• De aktuella ledningarna ligger i nära anslutning till ett stort 
antal fornlämningar. Det finns även risk för att det kan 
finnas idag ej kända fornlämningar inom området. 

I miljökonsekvens-
beskrivningen (MKB:n) 
redovisas magnetfälts-
beräkningar för de aktuella 
ledningarna. 

I MKB:n redogörs för 
projektets förenlighet med 
strandskyddsbestämmelserna 
och artskyddsförordningen. 

Ingen avverkning av träd 
kommer att ske i områden där 
skyddsvärda fåglar häckar 
under perioden 1 mars-31 
juli.    

Projektet har planerats så att 
påverkan på värdefulla 
naturmiljöer minimeras. 
Skyddsåtgärder beskrivs i 
MKB:n för att minimera 
konsekvenser på värdefulla 
naturmiljöer.  

Sökanden har valt att söka 
koncession för befintlig 
sträckning vid Hagaberg, en 
nämnda allén berörs inte av 
denna sträckning.  
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Länsstyrelsen bedömer att det krävs en arkeologisk 
utredning av området enligt 2 kap 11 § kulturmiljölagen 
(1988:950) inför den fortsatta planeringen. 

• Länsstyrelsen är i allmänhet av den meningen att det vid 
utbyte av gamla kreosotimpregnerade stolpar är lämpligt 
att undersöka om dessa gett upphov till någon 
föroreningssituation samt om någon typ av 
riskreducerande åtgärd är nödvändig. Om föroreningar 
påträffas vid markarbeten ska tillsynsmyndigheten 
kontaktas. Eventuella utredningar och åtgärder ska ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten. 

 
 
Sträckan norrut från 
Nynäshamn, där ledningen 
avses byggas om, ingår i en 
genomförd arkeologisk 
utredning för ledningen 
Kolbotten-Nynäshamn. 
Länsstyrelsen har meddelat 
att det i dagsläget inte 
behövs någon arkeologisk 
utredning avseende den 
resterande sträckan, där 
ledningarna avses att 
spänningshöjas med mindre 
tekniska åtgärder på 
befintliga ledningar.  

Sökanden har beaktat 
länsstyrelsens synpunkter 
avseende föroreningar i 
framtagande av MKB:n. 

2.1.1.2 Nynäshamns kommuns synpunkter 
Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 3 september 2020 och redovisas nedan samt i sin helhet i Bilaga 
2. 

Tabell 3. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Sökandens bemötande. 

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Spänningshöjningen är viktig för kommunens framtida utveckling.  

Kommunen anser att samrådsunderlaget är väl underbyggt och 
att det preliminära innehåll för en MKB som redovisas är 
heltäckande. I övrigt har man ingenting att erinra i detta läge. 

- 
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2.1.1.3 Haninge kommuns synpunkter 
Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 29 september 2020 och redovisas nedan samt i sin helhet i 
Bilaga 2. 

Tabell 4. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt sökandens bemötande. 

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Kommunen stödjer huvudalternativet då detta till största del nyttjar 
redan ianspråktagna ledningsgator. 

Kommunen anser att vad avser förflyttning av en stolpe i 
Västerhaninge och ombyggnad av en markkabel till luftledning vid 
Solberga så framgår inte motivet till dessa åtgärder, ej heller 
redovisas omfattningen, det vill säga, var ska nya stolpen 
placeras och hur lång sträcka av markkabeln avses bli luftledning. 
Denna brist i samrådsunderlaget gör att det inte går att bedöma 
åtgärderna och därmed ej heller lämna synpunkter på. 

 

 

 

Då det gäller passagen av Hagaberg är fördelen med alternativ 1 
(befintligt ledningsstråk med nya 25-35 meter höga stålstolpar) att 
ingen ny ledningsgata måste tas i anspråk samt att de nya 
stolparna i viss mån minskar närheten mellan bostad och det 
elektromagnetiska fältet. Nackdelen är att ledningen precis som 
idag passerar genom bebyggelse. Som närmast ligger 
bostadshus endast 10 meter från kraftledningen. 

Fördelen med alternativ 2 (nytt kraftledningsstråk väster om 
bebyggelsen, träportalstolpar 20-25 meter höga) är att ledningen 
inte kommer passera nära bostadsbebyggelse. Nackdelen är att 
del av den nya ledningsgatans sträckning ligger inom ett område 
innehållande flera identifierade natur- och kulturvärden. 

Ett tredje alternativ med markkabel i befintlig ledningsgata vore 
lämpligt att utreda. 

Med reservation för att en utredning av markkabel, som 
passagelösning i Hagaberg, kan komma att förändra 
förvaltningens bedömning så förordar förvaltningen i första hand 
alternativet med ett nytt ledningsstråk väster om bebyggelsen, 
villkorat att de natur- och kulturvärden som finns identifierade inte 
skadas. Här kommer val av stolpar och placering av dessa att 
påverka, likväl som val av arbetsmetod för anläggandet av denna 
nya ledning/ledningsgata. 

I andra hand så förordas nya stålstolpar i befintligt stråk. 

Sökanden noterar 
synpunkten. 

Flytt av stolpe vid 
Västerhaninge är inte längre 
aktuellt. Ombyggnation av 
markkabel till luftledning 
gäller bara den allra sista 
sträckan in till Solberga 
station, ca 50 meter. På 
denna korta sträcka finns 
inga identifierade intressen 
som motsäger 
ombyggnationen. 

 
Sökanden vill förtydliga att 
man i samrådsunderlaget 
beskrev att passagen genom 
Hagaberg i befintlig 
sträckning kan innebära 
utbyte av enstaka stolpar till 
enbenta stålstolpar, inte att 
alla stolpar byts ut. 

Som Sökanden redogör för i 
MKB:n är luftledning det 
bästa teknikvalet i aktuellt 
projekt. Man har därmed inte 
utrett alternativet markförlagd 
kabel vid passagen av 
Hagaberg. 

Sökanden gör bedömningen 
att en flytt av ledningen, till 
den alternativa sträckningen 
vid Hagaberg, inte kan 
motiveras då en 
spänningshöjning av 
ledningen kan genomföras i 
befintlig sträckning. För 
detaljer se MKB. 
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I stort bedöms samrådshandlingen behandla samtliga relevanta 
aspekter med underlag från bland annat översiktsplan, detaljplan 
och RUFS. 

Vad gäller den bedömning av grad av påverkan på olika värden, 
som sökande gjort, har inte kommunen gjort någon motsvarande 
och lämnar därför inga synpunkter på dessa. 

Vad gäller innehåll och avgränsning av 
miljökonsekvensbeskrivningen om projektet skulle bedömas ha 
betydande miljöpåverkan och en specifik miljöbedömning är 
erforderlig, lämnar kommunen inte heller någon synpunkt men 
kan konstatera att sökande bedömer att projektet inte innebär 
betydande miljöpåverkan. Det vore därför lämpligt, om ej formellt 
nödvändigt, att även beskriva innehåll och avgränsning av en så 
kallad enkel miljökonsekvensbeskrivning. 

Förvaltningen noterar att sökanden inte har tagit del av 
kommunens underlag om naturvärden i 
Ekodatabasen/Naturkatalogen och kommer att se till att dessa 
uppgifter når denne, så att utformning och genomförande kan ta 
hänsyn till även dessa värden. Sökanden bör observera att 
Skogsstyrelsen har inrättat ett biotopskyddsområde av 
nyckelbiotop NB 7. Trädrader och alléer omfattas av generellt 
biotopskydd, vilket berör bland annat objekten ST1 och 
”Potentiella alléer” i Haninge kommun. 

 

 

 
 

 

 

Innehållet i en liten MKB 
(kommunens benämning: 
enkel MKB) innehåller till stor 
del samma rubriker som en 
fullödig MKB, men är inte lika 
utförlig i beskrivning av 
exempelvis 
miljökonsekvenser. 

Sökanden har inhämtat 
information om kommunens 
naturvärden samt information 
om nytt biotopskydd och 
generella biotopskydd. 
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Trafikverket 
 

Ledningen kommer i detta förslag att 
gå en längre sträcka parallellt med väg 
73. Trafikverket redovisar krav på 
stolputförande där ledningen går 
parallellt med vägen. 

Vid lokalisering inom vägområde krävs 
tillstånd enligt väglagen. 

I MKB bör det tydliggöras hur 
transporter och övriga åtgärder kopplat 
till projektet kan påverka statlig 
infrastruktur. Den planerade 
lokaliseringen bör redovisas utförligare 
inför kommande skeden så att det 
framgår om och hur vägområdet 
berörs. 

Vid ombyggnation av 
ledningen samt eventuellt 
utbyte av kraftledningsstolpar 
kommer Trafikverkets 
föreskrifter att följas. 

Erforderliga tillstånd kommer 
att sökas. 

I MKB:n redovisas de 
konsekvenser för 
infrastrukturen som projektet 
bedöms medföra. 

Försvarsmakten Har inget att erinra i rubricerat ärende. 

Försvarsmakten framför att separat 
yttrande behöver inhämtas från 
Fortifikationsverket i det aktuella 
ärendet. 

Fortifikationsverket har blivit 
informerade om projektet i 
egenskap av markägare. De 
har meddelat att de inte har 
något att erinra i ärendet. 

Svenska kraftnät Har inget att erinra i rubricerat ärende. 
Informerar om sina krav i samband 
med förändringar av distributionsnätet.  

- 

Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen meddelar följande 

Angående nyckelbiotoper och/ höga 
naturvärden – Blir det nödvändigt att 
utföra åtgärder i nyckelbiotoper bör 
utföraren minimera påverkan så 
mycket som möjligt. Träd som bedöms 
som riskträd kan med fördel göras till 
högstubbar om de nås på ett enkelt 
sätt med skördare utan att skada 
marken. Motormanuell fällning är att 
föredra om risken för markskador är 
stor alternativt om riskträden står en bit 
in i beståndet och blockerade av en 
del lägre träd som ej bedöms som 
riskträd. Skogsstyrelsen vill inte se en 
slentrianmässig röjning/huggning i 
dessa biotoper. Det är endast kantträd 
som bedöms som riskträd för 
ledningen som skall fällas eller göras 
högstubbar av. Alla träd som kapas 
eller fälls, undantaget om det är 

Projektet har planerats så att 
påverkan på värdefulla 
naturmiljöer minimeras. 
Skyddsåtgärder, för att 
minimera konsekvenser på 
värdefulla naturmiljöer, 
beskrivs i MKB:n. Sökanden 
har tagit hänsyn till 
Skogsstyrelsens förslag till 
försiktighetsåtgärder. 
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barrvirke och mängden överstiger 5 
m3sk/ha därav max 3m³sk/ha gran, 
lämnas i biotoperna. 

Om ovan nämnda råd följs bör 
påverkan bli av ringa karaktär och för 
övrigt har Skogsstyrelsen inget att 
erinra. 
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2.2 Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare 
Inbjudan till skriftligt samråd, inklusive samrådsunderlag, skickades till de organisationer, föreningar och 
verksamhetsutövare som kunde antas beröras av verksamheten. Fullständigt samrådsunderlag återfinns i 
Bilaga 1a. 

Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare som inbjudits till samråd framgår i Tabell 7. Inkomna 
synpunkter framgår i Tabell 8, och redovisas i sin helhet i Bilaga 2. 

Tabell 7. Organisationer, föreningar och verksamhetsutövare som inbjudits till samråd. 

Svenska jägareförbundet Nynäshamns ornitologer NOR 

Jägarnas Riksförbund Stockholms Orienteringsförbund 

Friluftsfrämjandet Nynäshamn Stockholms ornitologiska förening 

Friluftsfrämjandet Haninge Södertörns fågelklubb 

Bird Life Sverige Skanova 

Ellevio AB Bromma flygplats  

Arlanda flygplats Swedavia 

Stockholm Skavsta Airport Lantbrukarnas Riksförbund Mälardalen 

Lantbrukarnas Riksförbund Nynäshamns orienteringsklubb 

Nynäshamns ridklubb Nynäshamn Naturskyddsförening 

Naturskyddsföreningen Haninge Nynäshamns scoutkår 

Scouterna Jordbro scoutkår 

Handens scoutkår Västerhaninge scoutkår 

Tungelsta scoutkår Ekeby ridsällskap 

Haninge skid- och orienteringsklubb Fors ryttarsällskap 

Västerhaninge bygdegårdsförening Haningebygdens Ryttarförening 
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Tabell 8. Sammanfattning av inkomna synpunkter från organisationer, föreningar och 
verksamhetsutövare, samt Sökandens bemötande. 

Organisation/ 
Förening/ 
Verksamhetsutövare  

Synpunkter Kommentarer 

Ekeby Ridsällskap Vill att entreprenör som kommer att 
utföra arbetet med elledningarna 
kontaktar dem när arbetet ska utföras 
så att de till exempel kan flytta hästar 
ur de hagar som blir berörda och 
informera sina medlemmar. 

Sökanden kommer att tillse 
att entreprenörer kontaktar 
ridsällskapet inför planerade 
arbeten. 

Ellevio AB Ellevio lokalnät har, som lokal 
distributör av el i Nynäshamns 
kommun, intresse av att förstärkningen 
av regionnätet kan ske i tid för den 
tillväxttakt som förväntas i kommunen. 
Förordar i första hand det eller de 
alternativ som efter samråd bedöms 
kunna ge en så tidig utbyggnad som 
möjligt. Det är viktigt att Ellevios egna 
utbyggnadsplaner samordnas med 
Vattenfalls planerade 
spänningshöjning och de åtgärder som 
följer därav.   

Ellevio vill delta i kommande samråd 
inför och efter erhållen koncession för 
att ge synpunkter på arbeten nära sina 
lokalnätsanläggningar längs med 
planerad ledningssträckning. Om 
Ellevios anläggningar påverkas till följd 
av arbeten med spänningshöjning 
önskar de kontakt i tidigt skede för 
detaljsamråd. 

Sökanden noterar yttrandet. 

Sökanden kommer att ha en 
kontinuerlig kommunikation 
med Ellevio i den fortsatta 
planeringen av projektet. 

Lantbrukarnas 
Riksförbund 
Mälardalen (LRF) 

LRF anser att valet av teknik för 
kraftöverföring på den nu aktuella 
sträckan bör belysas med hänsyn till 
vad som skrivs i 2 kap. 3 § och 3 kap. 
4 § miljöbalken att bästa möjliga teknik 
ska användas som orsakar minsta 
möjliga skada och intrång på miljön 
och andra motstående intressen. I 
sammanhanget vill LRF påpeka att de 
demokratiskt beslutade nationella 
strategierna avseende klimat, skogs-, 
och livsmedelsproduktion innehåller 

Ledningen ska, längs större 
delen av sträckan, bibehållas 
i befintligt utförande, med 
utbyte av tekniska 
komponenter och ev. byte av 
enstaka stolpar. Att 
markförlägga ledningen på 
denna sträcka bedöms 
medföra betydligt större 
miljökonsekvenser jämfört 
med att bibehålla ledningen 
som luftledning. 
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mål om att de areella näringarna ska 
producera mer energi, bioråvara, och 
livsmedel i framtiden. För att uppnå 
statens (och samhällets) målvision 
behöver Sökanden som ett halvstatligt 
affärsverk analysera effekter av en 
mer marksnål teknik i 
kraftledningsprojekt.    

Med andra ord, om det är tekniskt 
möjligt att använda sig av markförlagd 
elkabel på den aktuella sträckan anser 
LRF att en analys skall utföras av 
Sökanden där samtliga kostnader 
ingår för att möjliggöra en 
samhällsekonomisk jämförelse av 
luftburen- respektive markförlagd 
kraftledning. LRF listar vidare vilka 
kostnader som bör tas med i en sådan 
analys.  

LRF menar att mark/sjöförlagd elkabel 
både baserat på växelströms- och 
HVDC-VSC teknik bör beaktas som 
bästa möjliga teknik då det jämfört 
med luftburna växelströmsledningar 
ger fördelar för samhälle, företag, och 
boende. LRF ber därför att Sökanden 
återkommer med ett uppdaterat 
samrådsunderlag som innehåller en 
jämförelse av olika tekniska alternativ. 
Se vidare i aktuellt yttrande för LRF:s 
redogörelse av vad som bör ingå i en 
sådan jämförelse.   

LRF:s uppfattning är att bästa 
tillgängliga teknik för kraftöverföring 
skall användas i det svenska elnätet.   

Även på sträckan norrut från 
Nynäshamn, där ledningen 
planeras att byggas om 
tillsammans med Sökandens 
ledning Kolbotten-
Nynäshamn, har Sökanden 
gjort bedömningen att en 
markförlagd ledning medför 
större konsekvenser jämfört 
med att bygga ny luftledning 
parallellt med befintlig 
ledning. 

Sökanden anser det inte 
befogat att markförlägga en 
fungerande anläggning som 
med mycket små åtgärder 
kan spänningshöjas. 

Sökanden bedömer inte att 
markförlagd kan anses som 
bästa möjliga teknik i aktuellt 
projekt, denna fråga 
behandlas närmare i MKB:n. 

Motiven för Sökandens 
teknikval redovisas i MKB:n. 

Södertörns 
Brandförsvarsförbund 

Har inga synpunkter i ärendet. - 
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 Spänningshöjningen kommer att 
medföra att den magnetiska 
strålningen kommer att öka i 
området kring ledningen, vilket 
medför risk för miljön, inte minst 
människor o djur i närområdet. I 
ledningens närområde finns, förutom 
gårdens drift med växtodling och 
djurhållning, ett detaljplanerat 
område med bostäder. 

Fastighetsägaren kräver att: 

• ledningen grävs ner 
• ledningen inte utgör fara för 

människor och djurs hälsa samt 
miljö 

• schakten utförs så att inte 
markens bördighet påverkas 
negativt 

• befintligt dräneringssystem inte 
påverkas 

Genom markförläggning elimineras 
den magnetiska strålningen.  

Säkerheten kommer också att öka. 
Fastighetsägaren hänvisar till att 
ungdomar klättrat upp i nuvarande 
stolpar samt att skärmflygare flugit in 
i ledningen. Dessa risker elimineras 
med hänsyn till att ledningen är 
tätortsnära och placerad i ett område 
med aktivt friluftsliv. 

Sökanden betonar att det är befintliga 
ledningar som kommer att 
spänningshöjas med få åtgärder på 
ledningarna. 

En spänningshöjning av en ledning 
innebär att man kan överföra mer 
energi utan att det medför högre 
magnetfält. Magnetfältsberäkningar 
redovisas MKB:n. I det aktuella 
området ligger närmaste bostadshus 
på ett avstånd om ca 60 meter från 
ledningarna. Vid detta avstånd 
bedöms magnetfältsnivån för de 
aktuella ledningarna som nästintill 
obetydligt. 

Sökanden anser att bästa möjliga 
teknik för spänningshöjning av de 
ledningarna är att ledningarna 
bibehålls som luftledningar med 
mindre åtgärder. Att bibehålla 
ledningarna som luftledningar 
bedöms också medföra lägst 
miljökonsekvenser.  

Sökanden bedömer inte att 
markförlagd kan anses som bästa 
möjliga teknik i aktuellt projekt, denna 
fråga behandlas närmare i MKB:n. 

Motiven för Sökandens teknikval 
redovisas i MKB:n. 

 Fastigheten belastas redan idag av 
flera ledningar från Vattenfall. 
Ledningen Nynäshamn-Solberga 
passerar fastigheten i söder på en 
sträcka av ca 300 meter. 
Fastighetsägaren har inga 
synpunkter på att ledningen byggs 
om i fastighetens södra del. Dock 
ser de gärna att breddningen sker 
på den nordvästra sidan av den 
nuvarande kraftledningen, för att 
skydda bäcken som ligger på den 
södra sidan.  

Den aktuella ledningen avses inte att 
byggas om i den södra delen av 
aktuell fastighet, här är avsikten att 
bibehålla ledningen med utbyte av 
tekniska komponenter samt ev. byte 
av enstaka stolpar. 

 

 

 

 

2
0
2
1
-
1
0
3
2
1
7
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
1
-
1
1
-
1
5



 

 
 

18 
Samrådsredogörelse – Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga 

 

Den alternativa sträckan innebär ny 
sträckning på fastigheten om ca 550 
meter. I syd kommer den att skära 
rakt över allén till Ekeby Säteri. Allé, 
och skogsbacken i anslutning till 
denna, består av bok och ekskog. 
En kraftledningsgata kommer att 
påverka området och landskapet 
mycket negativt. Det finns även en 
utsiktsplats på berget som är 
välbesökt av fastighetsägaren och 
boende i närområdet. Den tänkta 
sträckningen påverkar den fria 
sikten. På andra sidan 
Söderbyvägen kommer ledningen att 
passera produktiv skogsmark med 
tall och gran. Området är redan hårt 
exploaterat av Vattenfalls 
kraftledningar och en 
transformatorstation. Ytterligare en 
kraftledningsgata kommer att göra 
området mer eller mindre obrukbart 
då skogsmarken delas upp i flera 
mindre delar.  

Fastighetsägarens inställning är att 
den negativa påverkan som den nya 
delsträckan innebär för deras 
fastighet väger mycket tyngre än 
den påverkan som angränsande 
fastigheter kommer drabbas av om 
ledningen följer befintlig dragning.  

Det alternativa stråket kommer att 
passera den bergtäkt som är 
planerad att öppna på fastigheten. 
Fastighetsägaren bifogar en bild 
med bergtäktens 
verksamhetsområde samt 
tillhörande skyddsområde. 

Fastighetsägaren kommer inte att 
acceptera alternativ delsträcka vid 
Hagaberg. 

 

 

 

Sökanden har valt att söka 
koncession för befintlig sträckning vid 
Hagaberg.  
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Fastighetsägaren har jakt upplåten 
på fastigheterna men har inte 
informerat jägarna ännu. 

 
(Fortifikationsverket) 

Har inget att erinra i ärendet. - 

 

2.4 Allmänhet 
Allmänheten har inbjudits till samråd via annonsering i Nynäshamnsposten och Post- och Inrikes Tidningar. 
Information om ärendet inklusive samrådsunderlag har även funnits tillgängligt på Vattenfall Eldistributions 
hemsida. Inga synpunkter har inkommit från allmänheten. 
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3 KOMPLETTERANDE SAMRÅD AXELSBERG 
Den första sträckan norrut från Nynäshamn ska aktuell ledning byggas om där den går parallellt med planerad 
ny sträckning för Sökandens ledning Kolbotten-Nynäshamn. Ett nytt sträckningsförslag för ledningen 
Kolbotten-Nynäshamn påverkar aktuell ledning då denna i så fall behöver byggas om en något längre sträcka 
norrut från Nynäshamn. Ett gemensamt kompletterande samråd, för de båda ledningarna, genomfördes under 
sommaren 2020. 

3.1 Myndigheter 
Ett samrådsbrev skickades till Länsstyrelsen i Stockholms län och Nynäshamns kommun den 9 juli 2020. 
Samrådsbrevet återfinns i Bilaga 3. 

3.1.1 Länsstyrelsens synpunkter 
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 31 augusti 2020 och redovisas nedan samt i sin helhet i Bilaga 
4.  

Tabell 10. Sammanfattning av inkomna synpunkter från länsstyrelsen samt Sökandens bemötande. 

Länsstyrelsens synpunkter Kommentarer 

Fornlämningar 
Länsstyrelsen bedömer att det är risk för att det kan finnas idag ej 
kända fornlämningar inom området och att det därför krävs en 
arkeologisk utredning av området inför den fortsatta planeringen. 
Kontakt ska tas med Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö i god tid 
inför det planerade arbetet för samråd. Länsstyrelsens har ett 
pågående ärende gällande arkeologisk utredning för tidigare 
anmälda ledningssträckor. 

Förorenade områden 
Vid utbyte eller utrivning av gamla kreosotimpregnerade stolpar är 
det lämpligt att undersöka om dessa gett upphov till någon 
föroreningssituation samt om någon typ av riskreducerande 
åtgärd är nödvändig. Om föroreningar påträffas vid markarbeten 
ska tillsynsmyndigheten kontaktas. Eventuella utredningar och 
åtgärder ska ske i samråd med tillsynsmyndigheten. 

Sträckan norrut från 
Nynäshamn, där ledningen 
avses byggas om, ingår i den 
arkeologiska utredning som 
länsstyrelsen hänvisar till. 
Länsstyrelsen har meddelat 
att det i dagsläget inte 
behövs någon arkeologisk 
utredning avseende den 
resterande sträckan, där 
ledningarna avses att 
spänningshöjas med mindre 
tekniska åtgärder på 
befintliga ledningar. 
Sökanden kommer att 
samråda med länsstyrelsen, 
enligt Kulturmiljölagen, kring 
eventuella åtgärder på denna 
sträcka.  

Sökanden har beaktat 
länsstyrelsens synpunkter 
avseende föroreningar inför 
upprättande av MKB. 
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3.1.2 Nynäshamns kommuns synpunkter 
Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 28 oktober 2020 och redovisas nedan samt i sin helhet i Bilaga 
4. 

Tabell 11. Sammanfattning av inkomna synpunkter från kommunen samt Sökandens bemötande. 

Kommunens synpunkter Kommentarer 

Kommunen har ingenting att invända mot huvuddragen i 
samrådsmaterialet eller den innehållsförteckning för 
miljökonsekvensbeskrivning som tidigare redovisats. Flera 
potentiella hinder som kommunen kan se har också identifierats i 
samrådsmaterialet.   

Kommunen meddelar också sina synpunkter, på sträckningen för 
ledningen Kolbotten Nynäshamn, vid Lidatorp och ny stadsdel 
Källberga. 

Sökanden noterar 
kommunens synpunkt 
avseende 
samrådsmaterialet. 

Slutgiltigt val av sträckning 
för den planerade ledningen 
Kolbotten-Nynäshamn har 
påverkat hur pass långt 
norrut som aktuell ledning 
Nynäshamn-Solberga 
behöver byggas om. I övrigt 
föranleder yttrandet ingen 
kommentar. 

 

3.2 Enskilda särskilt berörda 
Ett samrådsbrev skickades per brev 9 juli 2020 till samtliga lagfarna fastighetsägare samt delägare av 
samfälligheter inom 100 meter från de aktuella ledningssträckningarna. Inbjudan skickades även till 
rättighetsinnehavare på berörda fastigheter. 

Utöver ägare inom 100 meter så togs även fastighetsägare som kunde anses bli berörda på annat sätt med i 
samrådet. 

Samrådsbrevet återfinns i Bilaga 3. I samrådsutskicket uppmanades fastighetsägare och övriga berörda att 
informera om eventuella arrendatorer och nyttjanderättshavare som kunde komma att beröras av den nya 
ledningen. 

Inkomna synpunkter framgår av Tabell 12, och redovisas i sin helhet i Bilaga 4. 
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Tabell 12. Sammanfattning av inkomna synpunkter samt Sökandens bemötande. 

Fastighetsbeteckning Synpunkter Kommentarer 

 
 

Har synpunkter för den planerade 
ledningen Kolbotten-Nynäshamn på 
sträckan förbi Källberga. 

Slutgiltigt val av sträckning för 
den planerade ledningen 
Kolbotten-Nynäshamn har 
påverkat hur pass långt norrut 
som aktuell ledning 
Nynäshamn-Solberga behöver 
byggas om. I övrigt föranleder 
yttrandet ingen kommentar.  

 Har synpunkter för den planerade 
ledningen Kolbotten-Nynäshamn på 
sträckan förbi Källberga. 

Slutgiltigt val av sträckning för 
den planerade ledningen 
Kolbotten-Nynäshamn har 
påverkat hur pass långt norrut 
som aktuell ledning 
Nynäshamn-Solberga behöver 
byggas om. I övrigt föranleder 
yttrandet ingen kommentar. 

Trafikverket (i form av 
rättighetsinnehavare) 

Trafikverket har inga ytterligare 
synpunkter att framföra utan hänvisar till 
tidigare yttranden i ärendet (Kolbotten-
Nynäshamn), samt kommande yttrande 
i ärendet Nynäshamn-Västerhaninge-
Solberga. 

- 

 

4 LÄNSSTYRELSENS BESLUT AVSEENDE BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 

Länsstyrelsen i Stockholms län meddelade den 2021-03-23 sitt beslut att projektet inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan, se bilaga 5. 
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