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Lisa Palmér
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Beteckning
407-29469-2020

SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se

Postadress Besöksadress Telefon E-post/webbplats
Länsstyrelsen i Stockholms län
Box 22067
104 22  STOCKHOLM

Regeringsgatan 66 010-223 10 00 
Fax
010-223 11 10 

stockholm@lansstyrelsen.se
www.lansstyrelsen.se/stockholm

Yttrande över spänningshöjning och ombyggnation av 
befintliga ledningar Nynäshamn-Solberga (med avgrening 
till Västerhaninge) och Västerhaninge-Solberga i 
Nynäshamn och Haninge kommun i Stockholms län

Ärendet
Vattenfall Eldistribution AB (nedan Vattenfall) har genom Sweco Energy AB 
enligt 6 kap. 24 § miljöbalken översänt ett samrådsunderlag till Länsstyrelsen, 
daterat i juni 2020, gällande att spänningshöja befintliga 70 kV kraftledningar 
Nynäshamn-Solberga (med avgrening till Västerhaninge) och Västerhaninge-
Solberga, från 70 kV till 130kV. För del av ledningen Nynäshamn-Solberga 
föreslås också viss ombyggnation i samband med spänningshöjningen. Projektet 
berör Nynäshamns och Haninge kommun, Stockholms län.

Vattenfall har samtidigt kommit in med ett kompletterande samråd gällande 
förslag på ny sträckning där sträckningen behöver gå längre norrut från 
Nynäshamn p.g.a. eventuellt förändrad sträckning för planerad ledning Kolbotten-
Nynäshamn. Länsstyrelsen lämnar synpunkter separat på den med vårt dnr 407-
41751-2020.

Vattenfall planerar att bygga om befintliga anläggningar (ledningar och stationer) 
inom regionnätet. Detta eftersom kapaciteten i elnätet i Stockholmsregionen är 
ansträngt med risk för effektbrist med nuvarande matning från stamnätets 220 kV 
till regionnätets 70 kV. Genom att spänningshöja elnätet kan mer energi överföras 
i en och samma ledning.

Länsstyrelsens synpunkter
Utöver det som Vattenfall tagit upp i samrådsunderlaget anser Länsstyrelsen att 
även att frågor nedan behöver utredas och förtydligas i samrådshandlingen och 
MKBn.

Elektromagnetisk strålning
Längs den planerade sträckan finns ca 10 fastigheter som ligger inom 50 meter 
från utredningsområdet. En fastighet ligger ca 10 meter från aktuellt område. I 
Sverige finns det idag inga gränsvärden för magnetiska fält då ansvariga 
myndigheter anser att mer forskning behövs. Det finns vissa studier där forskare 
har sett samband mellan exponering under barnåren för magnetfält som ligger 
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över det normala och en något ökad risk för leukemi. Världshälsoorganisationen 
har därför tagit fram ett gränsvärden på 0,4 μT gällande magnetiska fält. Till 
kommande MKB bör det tydligt framgå vilka nivåer på magnetiska fält som kommer 
att förekomma vid de aktuella bostäderna längs med den planerade sträckan. Även 
om det inte finns något fastslaget riktvärde i Sverige ska bästa möjliga teknik 
användas för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa och miljön inte 
uppkommer.  

Naturvård
Strandskydd
Strandskyddat område berörs. Det framgår inte av samrådshandlingarna hur den 
planerade åtgärden är förenlig med strandskyddsbestämmelserna varför det bör 
förtydligas i MKBn.
Artskydd
Det är oklart hur den planerade åtgärden är förenlig med artskyddsförordningen 
då frågan inte har behandlats i samrådshandlingarna.
Med hänsyn till att flera nyckelbiotoper och generellt artrika habitat likt 
sumpskogar berörs, bör åtgärdens förenlighet med artskyddsförordningen särskilt 
belysas, inte bara fåglar, i MKBn. 

Enligt 4 § artskyddsförordningen (2007:845) är det förbjudet att störa vilda fåglar 
under häckningstid, samt att skada eller förstöra fåglarnas häckningsplatser. 
Avverkning av träd där fåglar häckar får därför inte ske under perioden 1 mars – 
31 juli. 
I planerad ledningssträckning finns eventuellt flera nyckelbiotoper och områden 
med känsliga naturmiljö. Vid detaljplaneringen måste därför mycket stor hänsyn 
tas till att naturvärden påverkas i så liten utsträckning som möjligt. Kommer 
värden ändock att påverkas ska det tydligt framgå varför skada inte kan undvikas 
samt vilka kompensationsåtgärder som kan utföras för att ersätta värden som går 
förlorade.
Biotopskydd
Vid Hagaberg berör alternativ sträckning en allé som omfattas av generellt 
biotopskydd enligt 7 kap. 11 § miljöbalken. Det är förbjudet att skada naturmiljön 
(allén). Vidare finns det här även av Länsstyrelsen utpekade särskilt skyddsvärda 
träd, så kallade jätteträd. Skada/avverkning på dessa bör så långt som möjligt 
undvikas. 

Fornlämningar
Den planerade nätkoncessionen kommer utföras inom eller i nära anslutning till 
ett stort antal fornlämningar bestående exempelvis av gravfält, fornborg, 
boplatser, ensamliggande gravar samt hägnadssystem. Det finns även risk för att 
det kan finnas idag ej kända fornlämningar inom området. 
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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. 

Ta kontakt med Länsstyrelsens enhet för kulturmiljö i god tid inför det planerade 
arbetet för samråd. De arkeologiska åtgärderna betalas av den som planerar 
arbetet.

Förorenade områden
Länsstyrelsen anser 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.

Upplysning
Länsstyrelsen beslutar särskilt om ledningen kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan efter att ni har skickat en begäran om detta med en 
samrådsredogörelse. 

Beslutet har fattats av planhandläggare 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Datum Diarienummer 

   KS/2020/0282/373-3 
 

 

 

Tjänsteställe/handläggare 
 

Planering och samhällsutveckling 

 

E-post: @nynashamn.se 

Tel:  

Beslutsinstans 

Kommunstyrelsen 

 

Samrådsyttrande avseende kraftledningar Nynäshamn - 
Västerhaninge - Solberga 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens bedömning nedan som kommunens svar i 
samrådet.  

Sammanfattning 
Vattenfall planerar att spänningshöja kraftledningen mellan kraftstationen Nynäshamn och Solberga. 
Spänningshöjningen är del av en större strategi för att säkra kapaciteten i södra 
Stockholmsregionen. Undersökningssamrådet ska utreda om ändringen kan antas ha betydande 
miljöpåverkan. 

Ärendet 
Vattenfall planerar att spänningshöja den kraftledning som går mellan Nynäshamn och Solberga. 
Insatsen är en del av ett större projekt för att höja elnätets kapacitet i Stockholmsregionen, som 
idag är ansträngt. Den aktuella ledningen är en av två regionala ledningar som förser Nynäshamn 
med el. Även den andra ledningen mellan Nynäshamn och Kolbotten ska spänningshöjas.  
 
Spänningshöjningen ska huvudsakligen ske genom mindre tekniska åtgärder på befintliga ledningar. 
Det medför mycket liten påverkan på omgivningen. I den södra delen av ledningen, från 
Nynäshamn och ungefär 3,5 km norrut, behöver en ny ledning byggas parallellt med den gamla. 
Därefter monteras den gamla ledningen ner och skogsgatan får delvis växa igen. Man har även 
undersökt alternativa sträckningar för vissa delsträckor.  
 
För att genomföra åtgärderna behöver Vattenfall nätkoncession. Ansökan prövas av 
energimarknadsinspektionen. I ett tidigt stadie i tillståndsprocessen genomför man ett så kallat 
undersökningssamråd, i vilket kommunen nu har möjlighet att yttra sig. Ett undersökningssamråd 
innebär att man vill undersöka om åtgärderna kan antas medföra betydande miljökonsekvenser eller 
inte, vilket avgör hur omfattande miljökonsekvensbeskrivning man behöver ta fram. Det fungerar 
också som ett avgränsningssamråd, som är till för att undersöka vilka områden 
miljökonsekvensbeskrivningen behöver behandla.  
 
Längre fram i tillståndsprocessen finns ytterligare möjligheter för myndigheter och sakägare att yttra 
sig. 

Förvaltningens bedömning 
Spänningshöjningen är viktig för kommunens framtida utveckling. 
 
Förvaltningen anser att samrådsunderlaget är väl underbyggt och att det preliminära innehåll för en 
MKB som redovisas på sida 48 är heltäckande. I övrigt har vi ingenting att erinra i detta läge.  
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Kommundirektör    Planeringschef 
 

Beslutsunderlag 
Samrådsunderlag 

Skickas till 
Sökanden: SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se 
Planeringschef 
Akten 



From: SM_SE_nynashamnsolberga <SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se> 
Sent: Monday, August 3, 2020 4:06 PM 
To: ; SM_SE_nynashamnsolberga 
Cc: Kommunstyrelsen 
Subject: Sv: Begäran om förlängd svarstid i samråd om kraftledning Nynäshamn-

Solberga 
 
Categories:  
 
Hej! 
 
Det är ok att ni svarar senast 2020-09-04. 
 
Vi tar dock gärna del av ett preliminärt utlåtande så snart det är klart. 
 
Mvh 

 
 

Från: @nynashamn.se>  
Skickat: den 31 juli 2020 13:38 
Till: SM_SE_nynashamnsolberga <SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se> 
Kopia: Kommunstyrelsen <kommunstyrelsen@nynashamn.se> 
Ämne: Begäran om förlängd svarstid i samråd om kraftledning Nynäshamn-Solberga 
 
Hej! 
 
Angående avgränsningssamrådet om kraftledning Nynäshamn-Solberga.  
 
Kommunstyrelsens första sammanträde efter semestern är den 3 september. Enligt 
delegationsordningen behöver vårt svar behandlas i kommunstyrelsen, varför vi vill be om förlängd 
svarstid till den 4 september.  
 
 
Vänliga hälsningar, 

  
översiktsplanerare, avdelningen för planering och samhällsutveckling 
kommunstyrelseförvaltningen 
Nynäshamns kommun 

 
@nynashamn.se 

 
 

 
www.nynashamn.se 
 
All skriftlig kommunikation med Nynäshamns kommun blir 
allmän handling och personuppgifter kommer att behandlas. 
Läs mer om kommunens hantering av personuppgifter här: 
https://www.nynashamn.se/GDPR 
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Dnr KS 2020/291 

§ 197 Inbjudan till samråd enl. kap 6 miljöbalken 
avseende planerat kraftledningsprojekt 
Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga, 
Vattenfall Eldistribution AB 

Sammanfattning 
Haninge kommun har av Vattenfall Eldistribution AB inbjudits till 
samråd, enligt 6 kapitlet Miljöbalken, avseende planerat 
kraftledningsprojekt innebärande spänningshöjning och 
ombyggnation av befintliga kraftledningar sträckan Nynäshamn – 
Västerhaninge- Solberga. Kommunens yttrande skall inlämnas senast 
2020-09-30. 

Samrådet avser både undersöknings- och avgränsningssamråd. Syftet 
med samrådet är att utreda om verksamheten kan 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 miljökonsekvensbeskrivning omfattas av samrådet. 

Aktuella ledningar Nynäshamn-Solberga (med avgrening till 
Västerhaninge) samt Västerhaninge-Solberga ska spänningshöjas från 
70 kV till 130 kV. I ett inledande skede studerades två alternativ för 
ledningarna, huvudalternativet med spänningshöjning av 
huvudsakligen befintliga ledningar med viss ombyggnation samt ett 
stråk för utredning av i huvudsak ny ledningssträckning. 

Inom Haninge kommun består åtgärderna framförallt av att 
spänningshöja befintliga kraftledningar, vilket innebär att inget nytt 
intrång/anspråk på den fysiska miljön kommer ske. För tre av 
åtgärderna kommer dock en fysisk påverkan ske. Det är förflyttning 
av en stolpe i Västerhaninge, ombyggnad av en markkabel till 
luftledning vid Solberga samt ombyggnad av kraftledningen vid 
passagen av Hagaberg. 

Vad gäller den tredje åtgärden, passagen av Hagaberg, så föreslås två 
alternativa lösningar. 

1) I befintligt ledningsstråk uppförs nya stålstolpar med höjden 25-35 
meter. 
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2) Ett nytt kraftledningsstråk anläggs väster om bebyggelsen, här 
uppförs träportalstolpar med höjden 20-25 meter. 

Förvaltningens synpunkter 
Förvaltningen stödjer det förslag som kallas huvudalternativet, det 
motiveras av att alternativet till största del nyttjar redan ianspråktagna 
ledningsgator. På så sätt minimeras ny påverkan på natur-, kultur- och 
landskapsmiljöer. De befintliga ledningsgatorna har både naturen och 
människorna, under åren, anpassat sig till att de finns. 

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 så är fördelen med alternativ 1 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 med alternativ 1 är att ledningen precis som idag 
passerar genom bebyggelse. Som närmast ligger bostadshus endast 10 
meter från kraftledningen. 

Fördelen med alternativ 2 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. 
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I stort så 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, så har inte förvaltningen 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, så lämnar förvaltningen 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. 

Underlag för beslut 
- Samrådsunderlag från Vattenfall Eldistribution AB 2020-06-11– 
Underlag för undersöknings- och avgränsningssamråd samt 
tillhörande bilagor, 

- Bilaga 1 2020-06-05 – Översiktskarta, Bilaga 2 2020-05-28 – 
Naturmiljö, Bilaga 3 2020-05-28 - Kulturmiljö 

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar 

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 
som sitt eget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
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Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelseförvaltningens yttrande 

som sitt eget. 

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

__________ 

Expedieras: Akt 

För verkställighet: 

För kännedom: Sweco (se anvisningar i remissmissiv) KSF, SBF, 
KOF, SMOHF 

  

 



Från:                                                        @msb.se>
Skickat:                                                    den 1 juli 2020 12:23
Till:                                                            
Ämne:                                                      MSB 2020-09183-1 - Inbjudan till samråd, planerat kraftledningsprojekt Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga, Vattenfall Eldistribution AB
 
Hej 
 
MSB har inget att invända emot kraftledningsprojektet mellan Nynäshamn-Västerhaninge- Solberga.
 
Mvh / 
Rakel och ledningssystem
MSB
 
Från  @sweco.se> 
Skickat: den 12 juni 2020 15:46
Till: Länsstyrelsen i Stockholms län <Stockholm@lansstyrelsen.se>; haningekommun@haninge se; kontaktcenter@nynashamn.se; skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; MSB Registrator
<registrator@msb.se>; trafikverket@trafikverket.se; registrator@naturvardsverket se; sgu@sgu.se; elskydd@skanova se; info@stof.nu; info@sfk.name; nof@nynof.se; info@birdlife se; registrator
<registrator@raa.se>; jrf@jagarnasriksforbund se; nynashamn@friluftsframjandet.se; haninge@friluftsframjandet.se; info@handensscoutkar.se; info@jordbroscoutkar.se;
tungelstascoutkar@hotmail.se; info@vhsjoscout.se; info@scouterna se; nynashamnsscout@gmail.com; haninge@naturskyddsforeningen.se; nynashamn@naturskyddsforeningen.se;
orientering@stockholmsidrotten.se; kommunikation@stockholm-jagareforbundet.se @jagareforbundet.se; Registrator@lrf.se; malardalen@lrf.se; info@skavsta.se;
info@arlandaairport.se; info@brommaairport.se; remisser@swedavia.se; nrk@telia.com; nynashamnsok@gmail.com; Registrator <registrator@svk.se>; ridsallskapekeby@gmail.com;
forsryttarsallskap2014@gmail com; styrelsen@haningesok.se; kansliet@hbrf.nu; vh.bygdegard@telia.com
Ämne: Inbjudan till samråd enl. kap 6 miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga, Vattenfall Eldistribution AB
 
Hej,
 
Bifogat finns ett samrådsunderlag med tillhörande bilagor för Vattenfall Eldistribution AB:s kraftledningsprojekt i södra Stockholm. Projektet berör sträckan Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga.
 
Materialet finns i högre upplösning som kan skickas på begäran.
 
Under rådande omständigheter avseende Covid-19 har Vattenfall valt att inte hålla några öppna samrådsmöten. Vi vill dock betona möjligheten att ta kontakt med oss för vid eventuella frågor, stort som
smått. Vi ska göra vårt bästa för att ge er all information ni behöver för att känna er delaktiga i processen. Vi ser fram emot att höra från er!
 
Sista svarsdag är 2020-08-24.
 
Svar skickas till SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se, alternativt:
 
Sweco Energy AB
Att: 
Box 340 44
100 26 Stockholm
Med vänliga hälsningar

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution
 

 

 
sweco.se

Sweco Energy AB 
Gjörwellsgatan 22 
Box 340 44 
SE-100 26 Stockholm 
Telefon +46 8 695 60 00 
http://www.sweco.se

Följ Sweco i sociala medier: 
Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter 

För mer information om hur Sweco hanterar dina personuppgifter, vänligen läs här. 



 

Region Stockholm 
Trafikförvaltningen 
105 73 Stockholm 

Leveransadress: 
Lindhagensgatan 100 
Godsmottagningen 
112 51 Stockholm 
 

Telefon: 08–686 16 00 
Fax: 08-686 16 06 
E-post: registrator.tf@sll.se 

Besök oss: Lindhagensgatan 100. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan 
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Trafikförvaltningen 
Strategisk Utveckling 
Planering 
      

2020-08-13 Diarienummer 
TN 2020-0926 

Vår referens 
 
@sll.se 

  
Era referenser: 

, Sweco Energy AB 

SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se 

Yttrande över underlag för undersöknings- och 
avgränsningssamråd: 
Spänningshöjning och ombyggnation av befintliga 
kraftledningar Nynäshamn-Solberga, med avgrening 
till Västerhaninge, och Västerhaninge-Solberga, 
Stockholms län 

Vattenfall Eldistribution AB har översänt rubricerat samrådsunderlag till 
Region Stockholms trafikförvaltning för yttrande. Detta svar avges efter 
samråd med tillväxt- och regionplaneförvaltningen. 

Om planen 
Vattenfall Eldistribution AB planerar att spänningshöja befintliga 70 kV 
kraftledningar Nynäshamn-Solberga (med avgrening till Västerhaninge) 
och Västerhaninge-Solberga till 130 kV samt bygga om del av 
kraftledningen Nynäshamn-Solberga. Projektet berör Nynäshamns och 
Haninge kommuner, Stockholms län. Vattenfall Eldistribution AB 
genomför nu samråd enligt 6 kap. miljöbalken avseende de planerade 
åtgärderna. 
 
Vattenfall Eldistribution har i området två befintliga 70 kV kraftledningar 
som berörs av planerade åtgärder, en på sträckan Nynäshamn-Solberga 
med avgrening till Västerhaninge och ytterligare en på sträckan mellan 
Västerhaninge och Solberga. Projektet innebär att den första sträckan 
norrut från Nynäshamn byggs om vid sidan av befintliga ledningar, på 
ledningsstråkets östra sida. På denna sträcka går aktuell ledning parallellt 
med en annan av Vattenfalls ledningar, Kolbotten-Nynäshamn, som också 
kommer att byggas om. Denna ledning hanteras i ett separat samråd. 
 
Vidare norrut upp till Solberga, och ut till avgreningen vid Västerhaninge, 
är det huvudsakligen fråga om spänningshöjning av befintlig ledning, vilket 
kan göras genom smärre åtgärder på befintlig ledning. På denna sträcka 
kommer ledningarna huvudsakligen att stå kvar i befintlig sträckning, med 
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mindre justeringar och utbyte av vissa ledningskomponenter. Detta gäller 
även för ledningen Västerhaninge-Solberga. 

Region Stockholms synpunkter 
Region Stockholm är positiv till att ledningar i regionens elnät stärks. 
Förstärkningarna har positiv bäring på flera av målen i den regionala 
utvecklingsplanen, RUFS 2050, då en robust elförsörjning är 
grundläggande för en stabil samhällsutveckling. Framförallt berörs mål 1 
”En tillgänglig region med god livsmiljö” (som innefattar bostadsbyggande) 
och mål 4 ”En resurseffektiv och resilient region utan klimatpåverkande 
utsläpp”. 
 
Förstärkningen bidrar till att trygga elförsörjningen i delar av södra 
Stockholmsregionen och möjliggör en fortsatt samhällsutveckling i form av 
bostadsbyggande och tillhörande service. 
 
Sträckningen berör inga av Region Stockholms trafikförvaltning 
anläggningar och bedömningen är att spänningshöjningen inte kommer att 
påverka kollektivtrafikverksamheten. 
 
Region Stockholm 
Trafikförvaltningen 
 
 

 
Gruppchef samhällsplanering 



Från:                                           @sgu.se>
Skickat:                                      den 12 augusti 2020 10:00
Till:                                              'nynashamnsolberga@sweco.se'
Kopia:                                        SGU Diariet
Ämne:                                        Samråd inför Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om kraftledningsprojekt i södra Stockholm, sträckan Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga, SGU dnr: 33-1390/2020
 
Hej,

SGU avstår från att lämna ett platsspecifikt yttrande i rubricerat ärende.

För hjälp till handledning och tillgång till översiktlig, relevant information om jordarter, berggrund, grundvatten, geologiska naturvärden samt georisker som t.ex. skred och sura sulfatjordar, med syftet att
planera sträckning och anläggningsteknik, samt begränsa påverkan av grundvatten för projektet och geografiskt område, hänvisar vi till vår checklista: https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-
markanvandning/infrastrukturprojekt/samt vår hemsida: https://www sgu.se/.

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB, gällande påverkan på grundvattenförekomst: https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-
paverkan-grundvattenforekomst/
 
Med vänliga hälsningar,

Sveriges geologiska undersökning (SGU)
Geological Survey of Sweden
Box 670
751 28 Uppsala

@sgu.se
www.sgu.se
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Kopia till: 
Diariet 
Länsstyrelsen Stockholms län 

Undersöknings- och avgränsningssamråd, 
spänningshöjning och ombyggnation av 
befintliga kraftledningar Nynäshamn-
Solberga, med avgrening till Västerhaninge, 
och Västerhaninge-Solberga 
 

Trafikverket har erhållit rubricerat ärende på remiss från Vattenfall Eldistribution AB. 
Trafikverket yttrar sig i det här ärendet i egenskap dels som sakägare dels som ansvarig 
myndighet för riksintresse för kommunikationer. Förslaget berör väg 73 och Nynäsbanan 
som både är riksintressen. Fler statliga vägar som korsas är väg 539, 545, 546, 551 och 
556.  

Vattenfall Eldistribution AB ämnar spänningshöja sträckan Nynäshamn-Solberga och 
Västerhaninge från 70 kV till 130 kV. Sträckan från Nynäshamn och 250 meter norrut 
(över Nynäsbanan) har redan förberetts för en spänningshöjning. Vidare norrut till Vreta 
kommer en parallell ledning att byggas. På sträckan Vreta – Västerhaninge-Solberga 
kommer endast vissa stolpar att bytas ut.  

Synpunkter  

Ledningen kommer i detta förslag att gå en längre sträcka parallellt med väg 73. 
Trafikverkets krav är att avståndet mellan vägbanekant och stolpfot ska vara minst 
stolpens höjd (fallfritt avstånd). Detta gäller för nya stolpar och ledningssträckningar.  

Generell information vid förläggning av ledning i närheten av Trafikverkets 

anläggningar 

Vid lokalisering inom vägområde krävs ansökan om tillstånd enligt väglagen. Se mer 
information om hur man ansöker genom länken: https://www.trafikverket.se/ledningar  

Trafikverket vill upplysa om att det även krävs ett avtal och ett tillstånd för att passera 
med ledning förbi Trafikverkets järnvägsfastighet. Mer information om hur sökande ska 
gå tillväga går att finna på länken ovan.  

För ytterligare information om vad som gäller för ledningsarbeten på statliga vägar se 
broschyren (Ledningsarbete inom det statliga vägområdet) på följande länk:  
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-
ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/infor-ansokan-om-
ledningsarende-vag/Dokument-ledningar/  

[ t  u t  
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I miljökonsekvensbeskrivning 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.  

Med vänliga hälsningar  

 

För Trafikverket region Stockholm  

 



 

 Yttrande          
         Datum Beteckning  

2020-08-21 FM2020-16016:6 

         

Sida 1 (2) 

         

  
      

 

           

 

 

(EMA)  

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet 

Försvarsmakten 
107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 
www.forsvarsmakten.se 

 

Sändlista 

   

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Sweco Energy AB, 

 

2020-06-18          

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA,         

, fysplan@mil.se 

                  

Yttrande avseende samråd enligt 6 kap MB gällande en 
planerad spänningshöjning från 70 till 130 kV för 
befintliga ledningar Nynäshamn – Solberga samt 
Västerhaninge – Solberga, Haninge och Nynäshamns 
kommuner, Stockholms län 
         

          
         

Försvarsmakten har ur ett verksamhetsperspektiv inget att erinra mot föreslagna åtgärder i 

rubricerat ärende. 

Försvarsmakten framför att separat yttrande behöver inhämtas från Fortifikationsverket i det 

aktuella ärendet. 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

 

 

 

Tf C PROD RPE INFRA FYSPLAN 

 Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 
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Sändlista 
Sweco Energy AB SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se 

 

För kännedom 

FMV LedM Nät tillstandsarende.trv@fmv.se 

Fortifikationsverket diarie.fortifikationsverket@fortifikationsverket.se 



Från:                                                         adminNAF <adminNAF@svk.se>
Skickat:                                                    den 24 augusti 2020 16:43
Till:                                                            SM_SE_nynashamnsolberga
Ämne:                                                      Svk 2020/2081 Yttrande angående samråd, enligt kap 6 miljöbalken avseende planerat kraftledningsprojekt Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga i Haninge och

Nynäshamns kommuner i Stockholms län
 
Hej,

 

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har ingenting att erinra mot upprättat förslag. Nedan gäller vid förändringar av distributionsnätet:

 

Vid förändringar av distributionsnätet, i form av nya anslutningar eller jordtag, kan särskilda säkerhetsåtgärder och mätningar behöva utföras i samverkan med Svenska
kraftnät. Dessa förändringar ska anmälas till Svenska kraftnät i enlighet med 3 § elsäkerhetsförordning (2017:218), om det inte är uppenbart att det saknas ett sådant
påverkanssamband som avses i den paragrafen.

 

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen, www.geodata.se, som WMS eller som en shape-fil.
Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter
om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används
ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för transmissionsnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2020-2029. Dokumentet
finns publicerat på vår webbplats, www.svk.se.

 

Information angående samråd och remisser till Svenska kraftnät

Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras inom 250 meter från transmissionsnätsledningar och stationer. Mer information om hur samråd med Svenska
kraftnät går till finns på vår webbplats: http://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering

Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder fullständigt material till oss. Vi ser gärna att relevant lägesbunden data i form av shape- eller dwg-
filer skickas till oss med information om vilket koordinatsystem de är skapade i. Exempel på detta kan vara detaljplanegränser och utredningskorridorer. Samråd skickas till:
registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, Box 1200 172 24 Sundbyberg

 
 
Med vänlig hälsning,
 
 

PLANHANDLÄGGARE

SVENSKA KRAFTNÄT
BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG
STUREGATAN 1

TEL 

@SVK.SE

WWW.SVK.SE
 
 





Från:                                                         @sbff.se>
Skickat:                                                    den 16 juni 2020 13:43
Till:                                                            SM_SE_nynashamnsolberga
Ämne:                                                      Yttrande samråd Nynäshamn-solberga
 
Södertörns brandförsvarsförbund har inga synpunkter i ärendet.
 
Med vänlig hälsning   

 
Yttre befäl & Brand- riskingenjör 
Södertörns brandförsvarsförbund
  
Mobil  
Tel vx 08-721 22 00       
E-pos @sbff.se 
Postadress Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby  
Webb www.sbff.se     
Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter  
För miljöns skull  - skriv inte ut detta meddelande i  onödan 

 
 



Från:                                           Ekeby Ridsällskap <ridsallskapekeby@gmail.com>
Skickat:                                      den 11 augusti 2020 15:15
Till:                                              SM_SE_nynashamnsolberga
Ämne:                                        Ang: Kraftledning spänningshöjning Nynäshamn - Solberga
 
Hej,

vi är en förening med drygt 100 medlemmar som alla har sina hästar och hyr stallplats på Ekeby Säteri. Vi vill att den entreprenör som kommer att utföra arbetet med elledningarna kontaktar oss när arbetet
ska utföras så att vi kan exempelvis flytta hästar ur de hagar som blir berörda eller informera våra medlemmar. 

Information kan sändas till ridsallskapekeby@gmail com

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen i Ekeby Ridsällskap
genom
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Ellevio AB. 115 77 Stockholm 

Säte Stockholm. Org ID 556037–7326  

Telefon 08 606 00 00 

Webbadress ellevio.se 

Sweco Energy AB 
Att:  
 
Skickas endast per e-post: SM_SE_nynashamnsolberga@sweco.se 

Samråd Nynäshamn-Solberga, med avgrening 
till Västerhaninge 
 
Ellevio AB har erhållit rubricerade förslag för yttrande och vi har 
följande synpunkter. 
 
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. Vi 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 våra 
lokalnätsanläggningar längs med planerad ledningssträckning. Om 
Ellevios anläggningar påverkas till följd av arbeten med 
spänningshöjning önskar vi kontakt i tidigt skede för detaljsamråd. 
 
Kontaktperson: 

, områdesansvarig Ellevio Lokalnät, tel  

E-post @ellevio.se 

 
 
Med vänlig hälsning 
 

 

Ellevio lokalnät 
Fysisk planering 
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LRF MÄLARDALEN 

 

 

  

Vattenfall/SWECO,  

SM SE nynashamnsolberg
a@sweco.se 

 

 

Synpunkter på samrådsunderlag avseende planerat kraftledningsprojekt 
Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga, Vattenfall Eldistribution AB  

LRF Mälardalen är en intresseorganisation som företräder företagare i det gröna näringslivet 
där användning av jordbruksmark och skogsmark är en förutsättning för medlemmarnas 
verksamhet. Vi har tagit del av Vattenfalls samrådsunderlag avseende: planerat 
kraftledningsprojekt Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga, Vattenfall Eldistribution AB. Från 
samrådsunderlaget framgår att Vattenfall tänker använda sig av en luftledning mellan 
Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga då ett utrett markförlagt ledningsalternativ saknas i 
samrådsunderlaget.  LRF Mälardalen önskar ett klargörande av Vattenfall om varför ett 
markförlagt ledningsalternativ inte finns utrett.  LRF Mälardalen skulle vilja ställa följande 
frågor till Vattenfall: 

• Vad är gräv- och förläggningskostnaden för markkabel i det nu aktuella projektet? 
• Kan inte en markförlagd ledning utnyttja nuvarande luftledningsgator mellan 

Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga?  
• Finns det detaljerade kostnadsunderlag i form av offerter från leverantörer av 

kraftutrustningar och en utredd och specificerad merkostnad för förläggning av 
markkabel på den aktuella sträckan? 

• Vad är kostnaden för de externa effekterna av en markförlagd och en luftburen 
kraftledning? 

Det är först när det finns svar på ovan frågor som ett bästa möjliga teknikalternativ kan 
värderas i ett samråd. Vi ser heller inte att Vattenfall visar i samrådet att det är tekniskt 
nödvändigt med luftburen ledning. Tvärtom enligt vad som står på s 9. i samrådsunderlaget 
tycks projektet förutsätta att markförlagd ledning används på kortare 
ledningssträckor/anslutningar även om Vattenfall samtidigt (lite motsägelsefullt) hävdar att 
markförlagd ledningsteknik inte är att lita på. Vattenfall påpekar också att markförlagda 
ledningar skulle medföra en väsentligt högre projektkostnad (utan att redovisa någon 
utredning om det) för att sedan sammanfatta sin inställning: “Sammantaget är luftledning det 
generellt ”bästa valet av teknik” (BAT) för Vattenfall Eldistribution som nätägare” Vi förstår 
att det som nätägare kan vara så, men enligt 2 kap. 3 § miljöbalken finns krav på att bästa 
möjliga teknik ska väljas som orsakar minsta möjliga skada och intrång på miljön och 
andra motstående intressen med avseende på jordbruks- och skogsbruksproduktion, 
störning för närboende, miljö och övrig samhällsekonomi. Med andra ord, om det är 



   
 

   
 

tekniskt möjligt att använda sig av markförlagd elkabel på den aktuella sträckan bör en 
teknisk-ekonomisk analys utföras av Vattenfall där samtliga externa effekter och kostnader 
ingår för jämförelse av luftburen- respektive markförlagd kraftledning. Vi ber att Vattenfall 
granskar våra samrådssynpunkter nedan som anknyter till vad som sägs i miljöbalken om 
hänsyn till motstående intressen. 

1. Externa effekter för samhälle, företag och individer  

Enligt miljöbalken 2 kap. 3 § miljöbalken ska bästa möjliga teknik väljas med hänsyn till bla 
produktionsmark, naturmiljö, hälsa och byggnation. Därmed behöver ett samrådsunderlag 
(och en samrådsredovisning) innehålla en information om hur valet av kraftledningsteknik 
påverkar de externa effekter som uppstår för boende, byggande och företagande. Vi anser att 
Vattenfall i sitt nuvarande samrådsunderlag inte har en tillräckligt utförlig beskrivning av de 
fördelar och nackdelar som uppkommer med luftlednings- vs. markförlagt 
kraftledningsalternativ för att kunna avgöra vad som får anses vara bästa möjliga teknik 
enligt Miljöbalken 2 kap. 3 §. Här anger miljöbalken att valet av bästa möjliga 
kraftledningsteknik ska vägledas utifrån de sammantagna effekter som uppstår för samhälle, 
företag, och individer.  Vi menar att ett samrådsunderlag därför ska innehålla en jämförelse 
av fördelar och nackdelar med luftlednings- vs. markförlagt kraftledningsalternativ med 
avseende på externa effekter:     

1. Förekomst av lågfrekventa magnetfält 
2. Elsäkerhet, styrbarhet och anpassning till nya elproduktionskällor 
3. Kreosot och/eller användning av andra biocider som rötbekämpningsmedel i 

stolpfundament och stolpar 
4. Påverkan av natur- och kulturmiljö samt friluftsliv  
5. Koldioxidbindning i träd/skog 
6. Jordbruks- och skogsproduktion   
7. Boendemiljö, byggnation, och marknadsvärde av fastigheter  

Miljöbalken 2 kap. 3 § stipulerar att bästa möjliga teknik ska väljas som orsakar minsta 
möjliga skada och intrång på miljön och andra motstående intressen. LRF menar att 
markförlagd elkabel bör vara förstahandsvalet för elkraftöverföring då det sammantaget får 
anses vara ett överlägset teknikalternativ med beaktande av de 7 jämförelsepunkterna ovan. 
Vi väljer att utveckla vårt resonemang och våra synpunkter nedan om varför markförlagda 
ledningar tycks ge bästa möjliga tekniklösning samhälle, företag, och individer: 

Förekomst av lågfrekventa magnetfält 

Långtidsexposition av lågfrekventa elektromagnetiska fält har kopplats till signifikant ökad 
risk för leukemi (Feychting och Ahlbohm 1993); signifikant ökning för viss typ av 
hjärncancer (Baldi et al. 2011); där också senare studier (Zhao et al. 2014, Kheifits et al. 
2018) påvisar att det finns en ökad risk för leukemi med ökad exposition för lågfrekventa 
elektromagnetiska fält, se Figur 1 nedan. Till saken hör att det är närmast omöjligt att 
genomföra studier där människor frivilligt och varaktigt låter sig vistas och exponeras för 
starka lågfrekventa magnetfält under längre tid. Att kontinuerligt utsätta sig för lågfrekvent 
pulserande magnetfält känns intuitivt inte hälsosamt. Vi vill här uppmärksamma Vattenfall 
om att många forskare i många länder anser att telekommunikation, radiovågor, MRI, och 



   
 

   
 

lågfrekventa elektromagnetiska fält ger negativa hälsoeffekter. I en appellation till FN med ca 
250 forskare (däribland 7 från Sverige) uppmanas FN att granska hälsoriskerna (Anon. 2019).  

 

Figur 1. Ökad risk för leukemi vs beräknad styrka av lågfrekventa elektromagnetiska fält 
(Kheifits et al. 2018) 

Att signifikanta samband finns mellan cancer och långtidsexposition för lågfrekventa 
elektromagnetiska fält påvisas i flera studier (Feychting och Ahlbohm 1993, Baldi et al. 
2011, Zhao et al. 2014, Kheifits et al. 2018) antagligen finns andra negativa medicinska 
effekter av lågfrekventa EMF. Naturligtvis, är inga människor intresserade av att delta i 
sådana långtidsstudier. Men flera rapporter har nått oss som beskriver effekterna när 
kvigor/kor betar under en kraftledning (Anon 2019): ”...betydligt lägre fekunditet (förmåga till 
dräktighet) då endast ca 50% av kvigorna som vistades under ledningen blev dräktiga efter 5-7 
insemineringar. Efter att betet stängts ute från kraftledningsgatan följande två år uppvisades 
normal fekunditet (100% dräktighet efter 1-2 semineringar)...”.  I ett annat exempel 
observerades att kor som haft en betesinhägnad under en högspänningsledning, också fått 
förhöjd missfallsfrekvens. Enligt tillfrågad veterinärexpertis kan enbart förhöjd 
magnetfältsnivå haft med saken att göra då foder, vatten, eller andra aspekter inte kan ge en 
möjlig förklaring. Flera oberoende observationer stödjer dock misstankarna om ett samband. 
En bredare litteraturgranskning ger dock stöd att anta en påverkan på ovulering och 
fekunditet hos kvigor och kor (och andra däggdjur) av EMF (Gye och Park 2012): “In cows, 
similarly, a 60 Hz, 30 µT EMF 16 hours per day extended the estrous cycle [35]. Because 
extension of the estrous cycle can decrease total ovulation opportunities in females during 
their fertile period of life, decrease in fecundity can be expected”  

Koldioxidbindning, skogsbruk- och skogsindustri 

Luftburna kraftledningar ger improduktiva kalgator som medför en kraftig försämring av 
möjligheterna till att substituera fossilbaserad energi och produkter. Vi stödjer vår 
uppfattning på att stora arealer skogsmark i Sverige (ca 300 000 hektar enligt beräkning 
nedan) ligger under luftledningar vilket förhindrar koldioxidbindning och därmed 
möjligheten att producera biobaserad råvara för energi och skogsprodukter (Canadell och 
Raupach 2007; Eriksson et al. 2007; Sahtre och O´Connor 2010; Lundmark et al. 2014, LRF 



   
 

   
 

2016).  I kontakter med ledande forskare på området koldioxidbindning av skogsträd 
(personlig kommunikation Professor Johan Bergh) har vi fått svaret att Vattenfalls tidigare 
redovisade uppfattning (i andra samråd) om att kalgator inte orsakar effekt på skogens 
förmåga till koldioxidbindning är direkt felaktig. Vi ber att Vattenfall tar del av de 
vetenskapliga studier vi anför och kommer med en förklaring till varför negativa 
effekter för koldioxidbindning för luftledningars kalgator inte tas upp i samrådet?  

Det är i sammanhanget värt att notera att de statliga myndigheterna Vinnova, Formas och 
STEM tagit fram ett förslag till nationell strategi för att främja en biobaserad 
samhällsekonomi (Anon 2011). Detta har resulterat i ett sammanhållet förslag till Forsknings- 
och innovationsstrategi för att understödja en biobaserad samhällsekonomi (Anon 2012; 
Anon 2015b) där hög produktion av bioråvara förutsätts. Det är därför svårt att förstå hur 
det går att blunda för marksnål modern kraftöverföringsteknik. Detta går helt emot de beslut 
som Sverige antagit om att minska CO2 utsläpp och verka för en ökad produktion av 
biobaserade produkter och energi (Anon 2011).  LRF:s uppfattning är därför att markförlagda 
kraftledningar måste vara bästa möjliga teknik med avseende på koldioxidbindning.  

Vi menar att påverkan på klimatet men också påverkan på jord- och skogsproduktion är 
samhällsviktiga funktioner enligt MB 3 kap 4 § där samhället tydligt uttrycker att den 
bördiga åkermarken behövs för att producera livsmedel och den produktiva skogen för att 
producera energi och råvaror. Detta syns tydligt både i den nationella livsmedelsstrategin 
(Anon. 2017) och i den nationella skogsstrategin (Anon. 2018).  

I ett samhällsekonomiskt perspektiv blir det intressant att reflektera över skogens ekonomiska 
betydelse för vårt land och de effekter som olika former av kraftöverföringsteknik har för 
skogsbruk och skogsindustri: Enligt svensk energi år 2011 har stamnätet en ledningslängd om 
ca 15 000 km, regionnätet är ett ledningsnät om ca 93 000 km, och lokalnätet har en total 
längd om ca 74 000 km. Detta innebär om man antar att 50% av ytan under dessa 
luftledningar är produktiv skogsmark och att den effektiva bredden på kalgatorna (med 
kantträdszon) är ca 70m, 45m, respektive 20m resulterar det i att ca 336 000 ha skogsmark 
inte kan användas till skogsproduktion. Om man nu antar att 20% av ledningarna är 
samförlagda så innebär det fortfarande att skogsbruk förhindras på ca 300 000 ha skogsmark. 
Det går att värdera denna produktionsförlust om 300 000 hektar med medelpriset för 
skogsmark i Sverige som år 2012 uppgick till 56 295kr/ha enligt Skogsstyrelsen. Detta 
indikerar att markvärdet som upptas av kraftledningar uppgår till 15-20 miljarder SEK.  

Den uteblivna skogsproduktionen ger också ett lägre nettoexportvärde för den Svenska 
skogsindustrin. Om vi antar att det årliga nettoexportvärdet är ca 130 miljarder SEK/år 
motsvarar bortfallet av 300 000 hektar skogsmark (ca 1,5% av den kommersiellt tillgängliga 
skogsmarksarealen i Sverige) ett förlorat nettoexportvärde om ca 2000 MSEK/år. Om man 
med en nuvärdesberäkning kapitaliserar en sådan utebliven årlig nettoexportintäkt under 
kommande 50års period med 2-5% ränta motsvarar det ett nuvärde om 30-70 miljarder SEK i 
förlorad nettoexport. Förutom direkta förluster av skogsproduktion och nettoexportvärde 
tillkommer intäktsförluster för staten i form av uteblivna bolagsskatter och den skatt som 
enskilda skogsägare betalar på skogsintäkter.  

Man kan givetvis säga att bortfallet av: 

- produktiv skogsmark,  



   
 

   
 

- uteblivna exportinkomster, och  
- skatteintäkter  

är samhällets och företagens kostnad för att ha tillgång till elkraft men vore det inte intressant 
att beräkna och jämföra denna kostnad för skilda teknikalternativ? (LRF 2016). Vi vill hävda 
att skogsmark i framtiden kommer att ha ett ännu större värde när fossilbaserade produkter 
och energi behöver ersättas av biobaserad råvara. Detta bör leda till en ökad användning av 
mer marksnål kraftöverföringsteknik.  

Vattenfall tycks också förbise den nationella skogstrategin (Anon. 2018) som har målet att 
öka Sveriges produktion av skogsråvara. Vi vill vi mena att möjligheter till en ökad 
skogsproduktion påverkas negativt av luftledningar. Markförlagda ledningar utgör ett mer 
marksnålt alternativ vilket därför bidrar till att nå målen i skogsstrategin (Anon. 2018). Hur 
förhåller sig Vattenfall som statligt affärsverk till statens mål om en ökad 
skogsproduktion i den nationella skogsstrategin?  

Vi vill också påminna att skogen binder koldioxid och därmed bidrar till Sveriges 
demokratiskt beslutade miljömål. Hur förhåller sig Vattenfall som statligt affärsverk till 
statens klimatmål?  

Jordbruk 

För jordbrukets del orsakar luftledningarnas stolpfundament direkta odlingshinder på den 
åkermark som passeras av luftledningar, vilket i regel innebär produktionsförluster. Detta 
markintrång består inte enbart av den yta som upptas av en ledningsstolpe, dess fundament 
och eventuella stolpstag utan också de merkostnader och den nedsatta växtproduktion som 
uppstår till följd av skyddsområdet intill ledningsfundament/stag ger markpackning intill 
ledningsfundament/stag när traktorer behöver vända-snäva in markbearbetning. Dessa ytor 
fungerar bidrar också effektivt till ogrässpridning. Dessutom finns restriktioner för 
markanvändning under en luftledning vilket försvårar-förhindrar konstbevattning, bränning, 
lagring av virke och/eller jordmassor (Anon 2015a).  

Den nationella livsmedelsstrategin (Anon. 2017) har målet att öka Sveriges produktion av 
livsmedel. Vi vill vi mena att jordbrukets möjligheter till en ökad livsmedelsproduktion 
påverkas negativt av luftledningar. Markförlagda ledningar utgör ett mer marksnålt alternativ 
vilket istället bidrar till att nå målen i livsmedelsstrategin (Anon. 2017). Hur förhåller sig 
Vattenfall som statligt affärsverk till statens mål om en ökad livsmedelsproduktion i 
den nationella livsmedelsstrategin? 

Elsäkerhet, byggnation, och landskapsbild 

Vad vi förstår pågår ett omfattande och långsiktigt arbete hos många kraftbolag som syftar till 
att öka driftssäkerheten där luftledningar med lägre spänningsnivåer ersätts av markförlagda 
ledningar (Svensson 2012, Anon 2015b, Anon 2015c). I dessa sammanhang refereras det till 
att detta innebär en övergång till högre el- och driftssäkerhet. De blygsamma 
markanspråken vid kabelförläggning (ABB 2011; Siemens 2011) och frånvaron av 
luftledningsstolpar och kraftiga elektromagnetiska fält ger också mycket större möjligheter 
till bostadsbyggande med en mer opåverkad boendemiljö och landskapsbild.  



   
 

   
 

Vi ser också att markförlagd kabel blir allt vanligare i tätortsnära miljöer där inverkan av 
magnetfält och visuell störning bedöms ge så stora effekter att markkabel väljs (Stockholms 
ström). Med hänvisning till vad Miljöbalken 2 kap. 3 § skriver om bästa möjliga teknik 
menar vi att mark/sjöförlagda kraftledningar bör få ökad användning då det minimerar 
påverkan på byggande, boende, och naturmiljö och de gröna näringarnas produktion. Dessa 
fördelar är argument talar starkt för ett markförlagt kabelalternativ.  

Visuella störningar och magnetfält påverkar marknadsvärdet av fastigheter 

En kraftledning i ett öppet landskap innebär både ett visuellt och ett elektromagnetiskt intrång 
på fastigheter som ligger i närheten av kraftledningen. De sammanlagda effekterna av visuell 
störning och elektromagnetiska fält ger en betydande nedsättning av marknadsvärdet på 
bostäder som ligger närmare en högspänningsledning än ca 500 meter i ett öppet landskap. 
Detta gäller förståss också om kraftledningsgatan inte skulle passera över fastighetsgränsen 
till bostadshus. I det nu aktuella undersökningssamrådet föreslås luftledningssträckor som 
innebär att ledningarna ligger på ett besvärande avstånd från bostadshus. Vi anser därför att 
många bostäders boendekvalitet och marknadsvärde skulle drabbas om luftledning väljs i det 
aktuella projektet. 

Expropriationslagens grundprincip vilar på att fastighetsägaren ska hållas skadeslös för 
minskningen av fastighetens marknadsvärde vid markintrång. Vi vill därför påminna om 
att denna grundprincip bör gälla i kommande förhandlingar med fastighetsägare. LRF är 
positiv till frivillig förhandling, men vill poängtera att det är viktigt att markägarna får 
tillgång till ett sakkunnigt biträde på Vattenfalls bekostnad. Maktförhållandet är synnerligen 
ojämnlikt och det är helt nödvändigt att samhället, som i detta fall representeras av Vattenfall, 
ger dem som måste släppa till mark till samhället den hjälp de behöver.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

2. Bästa möjliga teknik med hänsyn till produktionsmark, naturmiljö, 
hälsa och byggnation. 

I samrådsunderlaget framgår att luftledningar ses som störande för landskapsbild, boende 
(och byggande), naturvårdsintressen, men också innebär en begränsning av markanvändning 
för de gröna näringarna.   LRF vill som företrädare för det gröna näringslivets företagare 
framföra argument för att nuvarande luftledning ersätts med en markförlagd ledning. Vi vill 
här redovisa ett citat av Hylander (2014):  

 ”…I det svenska kraftnätet genomförs för närvarande stora investeringar. Skälen till dessa 
investeringar är flera, värt att nämnas är integration av de baltiska staterna i det europeiska 
kraftnätet, ökande överföringsförmåga till Tyskland och Polen, ökad andel förnybar 
elproduktion, kapacitetshöjningar på befintliga kärnkraftverk och nedläggningen av 
Barsebäck samt ökad import och export av elenergi inkluderande transferering av energi 
från andra länder över Sverige. 

Alla dessa investeringar sker på kommersiella villkor, investeringar i t.ex. vindkraftsparker 
görs av privata företag med företagsekonomiska kalkyler. 

Men utbyggnaden och förstärkningen av elnätet för dessa investeringar görs med utnyttjande 
av gammal tvångslagstiftning, där markägarna erhåller enbart symbolisk ersättning för 
intrången. Till skillnad mot många andra industriländer vill kraftbolagen även här använda 
föråldrad distributionsteknik med luftledningar, som enbart ger marginellt lägre 
investeringskostnad men ett mycket stort markintrång och en stor miljöpåverkan. 
Undertecknad är mycket förvånad att kraftindustrin fortfarande försöker, mot bättre vetande, 
hävda att det enda alternativet för kraftöverföringar är växelspänningsledningar i 
luftledningar. Fakta är att det finns en rad möjliga tekniker tillgängliga för att erhålla de 
nätkvalitéer de efterfrågar med markförlagd kabel. Med modern teknik kan kraftföretagen 
framtidssäkra sin elkraftdistribution så att ett modernt elnät med ökade krav på styrbarhet 
och anpassat för nya elproduktionskällor erhålls, som exemplen från Tyskland visar. 

Varför vill man då använda 1950-talsteknik på 2000-talet? Motiven förbryllar, men enda 
tänkbara anledningen kan vara att man vill utnyttja en gammal marginellt billigare teknik, 
luftledningar med stor miljöpåverkan, då man har möjlighet med föråldrade lagar att 
tilltvinga sig det markutrymme som krävs.” 

LRF delar Hylanders uppfattning om att markförlagd kraftöverföring måste representera 
bästa möjliga teknikalternativ då det ger en ökad förmåga till styrbarhet och 
framtidsanpassning till nya elproduktionskällor (Anon. 2016), är mer marksnålt, innebär 
bättre boendemiljö för närboende och ger bättre möjligheter till bostadsbyggande. Enligt 
miljöbalken ska hänsyn tas till de externa effekter som uppstår av en kraftledning. Hur kan 
det vara tillåtet för Vattenfall att fortsätta använda en kraftöverföringsteknik som ger så stor 
miljöpåverkan och åtföljande produktions- och/eller marknadsvärdeminskning för 
närliggande fastigheter? Jämför här vad som gäller för andra företag där ökande miljökrav 



   
 

   
 

diskvalificerar användning av äldre tekniklösningar inom t.ex. skogsindustri, kemiindustri, 
och bilindustri.  

 

 

3. Merkostnad för en markförlagd kraftledning 

Vi vill passa på att fråga Vattenfall om vad merkostnaden i det nu aktuella projektet skulle 
vara om man ersätter nuvarande luftledning med en markförlagd elkabel i samma 
ledningssträcka? Kanske att merkostnaden per överförd kWh sett under ledningens livslängd 
egentligen är mycket marginell? Vi vill ge följande tankeexempel, som Vattenfall gärna får 
korrigera, uppdatera och återkomma med kommentarer på:       

Om man antar att ledningen Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga (en sträcka på ca 30 km 
sammanlagd ledningslängd) får en årsmedelströmlast om 170 A * driftspänningen 132kV blir 
medeleffekten 38,3 MW vilket multiplicerat med årets timmar ger att det årligen överförs ca 
335,3 GWh. Energiöverföringen under ledningens tekniska livslängd (ca 50 år) blir då 335,3 
GWh/år * 50 år = 16 766 GWh. Merkostnaden per kWh av en markförlagd ledning blir då 
lika med merkostnaden för den markförlagda ledningen delat med den överförda effekten. 
Låt säga att merkostnaden vid förläggning av en markkabel uppgår till ca 100 MSEK. Då blir 
merkostnaden för markkabel = 100 MSEK / 16 766 GWh = 0,5 öre/kWh eller om man så vill 
0,005kr/kWh.  

Är 0,005 kr per kWh något att prata om då de flesta konsumenter idag har en totalkostnad för 
el som ofta överskrider 1 kr per kWh? LRF anser att en merkostnad om 0,005 kr per kWh 
behöver vägas mot ledningens externa effekter och kostnader för jord- och skogsbruk, 
företag, och boende. Enligt miljöbalken ska hänsyn tas till de externa effekter och kostnader 
som uppstår för närboende vid nybyggnation av en kraftledning. Det kan ju inte enbart 
vara Vattenfalls företagsekonomiska kalkyl som ska vara vägledande när en ny 
kraftledning ska prövas?! I synnerhet om merkostnaden skulle begränsa sig till 0,005 kr per 
överförd kWh för en markförlagd ledning mellan Nynäshamn – Solberga. 

Vi anser att Vattenfall behöver komplettera sitt samrådsunderlag avseende en värdering av 
hur externa effekter påverkar den totala kostnaden för en luftledning vs. markförlagd ledning 
där ingår också de externa kostnader som uppstår: 

• Vattenfall har enligt miljöbalken ett ansvar för de externa effekter och externa 
kostnader som uppstår av en kraftledning för närboende och samhälle (omöjligt att 
bygga inom ledningsområdets magnetfält, landskapsbilden försämras med en 
kraftledning vilket leder till lägre marknadsvärden av fastigheter/bostäder, mm.). Vi 
ber därför att Vattenfall i ett kompletterande samråd redogör hur marknadsvärdet och 
produktionsvärdet av jordbruksmark och skogsmark påverkas av en luftledning vs en 
markförlagd ledning. 

• Vi vill också anföra att kostnaderna för drift och underhåll av en luftledningsgata 
förutsätter skötselåtgärder med kalröjning vart 8:e år, fällning av farliga träd i 
kantzonen/helikoptertoppning, helikopterbesiktning, jordtagsmätning mm. Dessa 
kostnader är avsevärt högre för en luftledning men finns ej med i investeringskalkylen 
utan dessa kostnader överförs istället på kunderna via nätavgiften. Vi kräver 



   
 

   
 

därför att Vattenfall redovisar en totalkalkyl för alternativet med markförlagd ledning 
vs. luftledning där också löpande kostnader för drift och underhåll ingår. 

 

 

 

Sammanfattning 

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 med avseende på jordbruks- och skogsbruksproduktion, boende, byggande, miljö 
och övrig samhällsekonomi. I sammanhanget vill LRF påpeka att de demokratiskt beslutade 
nationella strategierna avseende klimat, skogs-, och livsmedelsproduktion innehåller mål om 
att de areella näringarna ska producera mer energi, bioråvara, och livsmedel i framtiden. För 
att uppnå statens (och samhällets) målvision behöver Vattenfall 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 Vattenfall där samtliga kostnader 
ingår för att möjliggöra en samhällsekonomisk jämförelse av luftburen- respektive 
markförlagd kraftledning med avseende på de kostnader som uppstår till följd av: 

- elektromagnetiska fält - risk för cancer och andra effekter 
- natur- och kulturmiljö och det rörliga friluftslivet  
- boendemiljö och framtida möjligheter till byggande 
- koldioxidbindning och skogsproduktion med hänsyn till nationella skogsstrategin  
- livsmedelsproduktion med hänsyn till nationella livsmedelsstrategin 
- marknadsvärdeförändring av närliggande fastigheter 
- drift och underhåll av ledningsgator 

LRF menar att mark/sjöförlagd elkabel både baserat på växelströms- och HVDC-VSC teknik 
bör beaktas som bästa möjliga teknik (ABB 2011, Siemens 2011, Anon. 2016) då det jämfört 
med luftburna växelströmsledningar ger fördelar för samhälle, företag, och boende. LRF ber 
därför att Vattenfall återkommer med ett uppdaterat samrådsunderlag som innehåller en 
jämförelse av olika tekniska alternativ som bygger på offerter framtagna av möjliga 
leverantörer av kraftledningssystem tillsammans med en mer djupgående samhällsekonomisk 
jämförelse av skilda teknikalternativs externa kostnader som ansluter till de hänsyn som 
föreskrivs i 2 kap. 3§ och 3 kap. 4§ miljöbalken samt de nationella skogs- och 
livsmedelsstrategierna antagna av riksdagen. Ett sådant förfarande kan klargöra vad som 
sammantaget får anses vara bästa möjliga tekniklösning för närboende, miljö, och övrig 
företags- och samhällsekonomi. Vår uppfattning är att bästa tillgängliga teknik för 
kraftöverföring skall användas i det svenska elnätet.  



   
 

   
 

LRF Mälardalen anser tillsvidare att mark/sjö-kablar, gärna förlagda till befintliga 
luftledningsgator när det passar, utgör bästa teknikalternativet och därmed, enligt miljöbalken 
är en förutsättning för kraftledningsprojektet mellan Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga. 

, ordförande, LRF Mälardalen 
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Från:                                                         
Skickat:                                                    den 10 juli 2020 15:57
Till:                                                            SM_SE_nynashamnsolberga
Ämne:                                                      Synpunkt kraftledning spänningshöjning Nynäshamn - Solberga
 
Hej ! Vår tomt ligger under kraftledningen och vårt bostadshus väldigt nära   i Tungelsta . Där av vill vi att kraft ledningen flyttas enligt ert förslag för alternativ delsträcka vid Hagaberg
. Ledningen ligger nu mellan bostads hus ,vilket inte känns bra .
 
Mvh 
 
Skickat från min iPhone















Yttrande gällande samrådshandlingar för spänningshöjning och 

ombyggnation av befintliga kraftledningar Nynäshamn – Solberga o.s.v. 

Nedanstående fastighetsägare lämnar yttrande i ovanstående ärende enligt nedan.                

Vi anser att alternativet att öka driftspänningen till 138 kV (130 kV) från 77 kV (70 kV) på 
befintlig sträckning inte är acceptabel. Vi anser också att Ni borde redovisa den nominella 
spänningen och inte vad Ni benämner ledningarna, eftersom miljöpåverkan (de elektriska 
och magnetiska fälten) är större vid ökad driftspänning. Detta anser vi är att vilseleda 
berörda parter. 

Ökad driftspänning på befintlig ledning begränsar vår framtida användning av berört 
markområde vid Hagaberg. Detta ger även en negativ påverkan ekonomiskt och ur 
miljösynpunkt. 

 har ett pågående avstycknings- och bygglovsärende på berörd mark som 
kommer att beröras vid spänningshöjningen på nuvarande ledningssträckning. 

Redan idag utgör befintlig ledning negativ miljöpåverkan på fastigheterna  
och  Nuvarande avstånd från kraftledning till fasad på bostadshuset på , är c.a 6 m, 
detta är inte godtagbart och en spänningsökning kommer att försämra boendemiljön för 
berörd fastighetsägare. Det finns regler för hur nära en kraftledning får vara ett bostadshus 
och nuvarande ledningssträckning uppfyller inte dessa. 

 Ni nämner i Era utskickade handlingar att befintliga markupplåtelseavtal finns. Detta 
stämmer, men med de förutsättningar som fanns när markupplåtelseavtalen 
undertecknades. Inte att spänningen i ledningarna skulle fördubblas.                                                              

En spänningsökning kommer få stora negativa konsekvenser både ekonomiskt och negativ 
effekt för boendemiljön på samtliga berörda fastigheter vid alternativet med 
spänningshöjning vid nuvarande ledningssträckning. Ökningen kommer också i framtiden 
försämra våra möjligheter att utveckla användningsområdet för berört markområde. 

För att påverka våra fastigheter och berörda bostäder så lite som möjligt föreslår vi det 

alternativa förslaget att flytta ledingen vid passagen Hagaberg.  

Överenskommelse med ägaren av  om placering av nya stolpar och ny ledningsdragning 
på berörda åkrar måste dock ske vid ovanstående alternativ.  

 

Tungelsta / Västerhaninge 2020-08-22 

 

 

  

 



 



Från:                                                         svenskakyrkan.se>
Skickat:                                                    den 24 augusti 2020 20:34
Till:                                                            SM_SE_nynashamnsolberga
Ämne:                                                      Samråd Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga
 
Till Vattenfall
 
Samråd avseende kraftledningar Nynäshamn-Västerhaninge-Solberga
Så som Vattenfalls beskrivning av projektet visar ska befintliga ledningar på sträckan spänningshöjas från 70kV till 130 kV.
 
Prästlönetillgångar i Stockholms stift (PLT)  äger fastigheterna  i Haninge kommun.
 
PLT tolkar kartor och beskrivningar i samrådsmaterialet som att det är fastigheten  skifte 1 som påverkas av arbetena,  att de aktuella ledningarna främst går i skogsmark bl.a. till Vattenfalls
transformatorstation på fastigheten och att det på den sträckan inte ska ersättas någon ledning utan bara göras uppgradering av befintliga ledningar.
 
Om maskiner ska in i skogen för arbetet med att uppgradera ledningarna är det viktigt att samråd i god tid sker med oss och Häradskog som sköter skogen åt oss. Det är också viktigt att körningar planeras väl
och t ex. att broar byggs så att man undviker körskador i blöt mark. Vårt skogsbruk är certifierat enligt FSC och vi arbetar stiftsgemensamt med att ytterligare förbättra vårt arbete med att undvika körskador.
Jfr beskrivningen pås. 28, avsnitt 3.7 Underhåll där det beskrivs hur underhåll  genomförs för att undvika skador i vatten och sumpmark.
Vitsån med miljökvalitetsnormer rinner i området.
 
PLT har arrendatorer på åkermarken på våra fastigheter så om den skulle komma att beröras så måste de underrättas.
Vi har jakt upplåten på fastigheterna men har inte informerat jägarna ännu.
 
Med vänlig hälsning
 

Egendomsjurist
Förvaltningsavdelningen
E-post: @svenskakyrkan.se
Telefon 
________________________________
Svenska kyrkan
Stockholms stift
Postadress: Box 16306, 103 25 STOCKHOLM
Besöksadress: Klara Södra Kyrkogata 1
 
www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift
 
Vi på Stockholms stift är måna om din personliga integritet och att skydda dina personuppgifter. 
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy: https //www.svenskakyrkan.se/stockholmsstift/integritetspolicy-for-stockholms-stift
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Adress 
Fortifikationsverket 
S-631 89 ESKILSTUNA 

Tel växel 
010-44 44 000 

E-post 
fortv@fortifikationsverket.se 
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202100-4607 

 

Yttrande avseende samråd enligt kap 6 MB gällande planerad 
spänningshöjning från 70 till 130 kV för befintliga ledningar 
Nynäshamn-Solberga samt Västerhaninge-Solberga, Haninge och 
Nynäshamns kommuner, Stockholms län 
 

 

Fortifikationsverket har ingen erinran av rubricerat ärende från Vattenfall. 

 

 

 

 

Förvaltare Region Öst, FO Berga 

(Handlingen skickas endast digitalt.) 
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