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1.2 Syfte och behov

Syftet med ansökan är att behålla befintlig ledning då den utgör en viktig del av kraftöverföringen i Lilla Edets
och Trollhättans kommuner. Ansökan avser en förlängning av koncessionen tills vidare och avser ej att
förändra rådande ledningssträckning.

1.3 Vattenfall Eldistribution

Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder. Allt från
mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på Vattenfall
Eldistributions elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten
och effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget
bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660
anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls- och
byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 130 kV, indelat i
lokalnät och regionnät. Den sammanlagda ledningslängden är cirka 177 000 km, vilket motsvarar ca 4 varv
runt jorden. Företaget omsätter ca 9,3 miljarder och investerar årligen ca 3 miljarder i verksamheten.

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
En ansökan om koncession ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (nedan kallat MKB) som beskriver
den påverkan och konsekvens som ledningen kan medföra för människors hälsa, miljön och hushållningen
med naturresurser. Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som
remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs
tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och miljödomstolen frågan. Nätkoncession
för linje gäller enbart ledningar och inte transformatorstationer.

2.1 Samråd
Innan en MKB kan upprättas ställer 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808) krav på att den som vill etablera en
kraftledning skall samråda med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. I de fall
verksamheten antas medföra betydande miljöpåverkan skall samråd även hållas med övriga statliga
myndigheter, organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Syftet med samråden är att samtliga
berörda ska ges möjlighet att utbyta information gällande projektet. Den kunskap som insamlas under
samrådsprocessen ligger till grund för projektets fortsatta utveckling och innehållet i MKB:n.

2.2 Annan lagstiftning

Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det rör sig om en
befintlig ledning har Vattenfall markupplåtelseavta med samtliga markägare utmed sträckningen. Avtalet
reglerar fastighetsägarens och ledningsägarens rättigheter och skyldigheter. Markupplåtelseavtalen har även
utgjort underlag för innehållet i den ledningsrätt som Vattenfall har i ledningens sträckning.
För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhålls genom ett engångsbelopp.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex
anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.
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3 ALTERNATIVUTREDNING
Inom ramen för en ansökan om nätkoncession skall alternativa lokaliseringar och utformningar utredas. Ett
nollalternativ som innebär att planerad åtgärd inte genomförs skall även beskrivas. Alternativa
lokaliseringar/utformningar bedöms inte vara aktuella i detta ärende då utredningen avser nytt tillstånd för
befintlig ledning och ej någon ny sträckning. Vidare skulle alternativa dragningar ta ny mark i anspråk och
störningar skulle uppkomma i samband med nedmonterings- och anläggningsfaser.

3.1 Befintlig sträckning

Den ca 20 km långa luftledningen går från transformatorstation i Lextorp mot väst ca 1 km och svänger mot
söder. Ca 3 km löper huvudsakligen över jordbruksmark, men även mindre partier skogsbruksmark och ett
tiotal bostadshus är inom 100 m från ledningen innan ledningen når sjön Trehörningen som den löper
parallellt med längs sydöstra sidan. Ledningen fortsätter över skogsbruks- och jordbruksmark mot sydväst,
korsar över Slumpån och passerar söder om Sjuntorp. Ledningen går över jordbruksmark ca 1,5 km mot
sydväst från Sjuntorp, efter det är det skogsbruksmark hela vägen ner till Göta i sydsydväst. Vid Högstorp
ansluter ledningen till en transformatorstation och ledningen är markförlagd till ca 30 meter söder om
stationen. Ledningen löper sedan genom skogsbruksmark parallellt med tre andra ledningar större delen av
sträckan till Göta där den ansluter till markförlagd kabel. Sträckningen korsar järnvägen Vänerbanan,
landsvägarna 2048, 2005, 2010 och 2009 samt ett antal enskilda grusvägar.

3.2 Nollalternativ
Ett nollalternativ skulle innebära att befintlig kraftledning tas ur drift på grund av ändrade regler i lagstiftningen.
Det skulle innebära att ett antal hushåll riskerar att bli strömlösa och andra delar av elnätet riskerar att bli
överbelastade. Vid nedmontering av kraftledningen skulle skogsgatan på vissa platser på sikt växa igen.
Eventuell påverkan på olika intressen och det magnetfält som uppstår från ledningen skulle upphöra.
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Figur 3. Portalstolpe befintlig luftledning.

Figur 4. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde.
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4.2.1 Underhåll

Som ovan nämns trädsäkras ledningen genom att träd och annan högväxande vegetation inte tillåts växa så
nära ledningen att fallande träd kan skada linor, stag eller stolpar. Ledningen är också utrustad med
åskskydd, vilket innebär att eventuella blixtnedslag jordas genom jordtag vid varje stolpe.
En luftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna besiktigas med bestämda intervall. Under en besiktning
kontrolleras linor, stolpar, stag och jordtag. En besiktning kan genomföras både från helikopter eller från
marken beroende på hur lättillgänglig terrängen är. När det behövs kan delar av ledningen rustas upp för att
bibehålla en tillfredsställande säkerhet.
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5 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH MILJÖPÅVERKAN
Med hjälp av kartor har studier genomförts för att identifiera intressen i form av naturmiljö, kulturmiljö och
friluftsliv. Intresseområdena har inhämtats digitalt från Länsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen
och Trafikverket. Information om bebyggelse och närliggande fastigheter har inhämtats från Lantmäteriet.
Den bedömning av miljöpåverkan som genomförs i detta inledande skede är enbart övergripande för att
sedan i samband med koncessionsansökan utredas vidare i miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)

5.1 Samhällsnytta

Befintliga luftledningar medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät.
Ledningarna är en viktig del i Vattenfalls regionnät och överför el till underliggande nät, Ledningarna är därför
av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i närliggande orter och glesbygd.

5.2 Markanvändning och planer
Ledningen löper till största delen över skogs- och jordbruksmark och även genom mindre glesbygdsområden.
Aktuella översiktsplaner för området som ledningen berör är gällande översiktsplan (ÖP) för Lilla Edet som
antogs i juli 2012 och gällande ÖP för Trollhättan som antogs i februari 2014.
I Trollhättans ÖP beskrivs markanvändandet av från sträckningen berörd mark främst som ”bebyggelse på
landsbygd” och ”värdefulla områden för natur, kulturmiljö och friluftsliv”, samt en mindre del
”landsbygdsutveckling i strandnära läge”. Ställningstagandet för de två förstnämnda
markanvändningskategorierna är i huvudsak att pågående markanvändning bör fortsätta. För området med
landsbygdsutveckling i strandnära läge har detaljplanearbetet påbörjats för berört område (Sjölanda) och är i
november 2017 under samrådsprocessen.
I Lilla Edets ÖP beskrivs markanvändandet av från sträckningen berörd mark som ”jordbruk/skogsmark”. Lilla
Edets kommuns ställningstagande är att de areella näringarna jordbruk och skogsbruk är viktiga för
kommunens identitet och utveckling, då de värnar om en levande landsbygd.
Sträckningen går genom ett vindbruksområde vid Fräcksjön runt kommungränsen mellan Trollhättan och Lilla
Edet. Aktuell ledning är av vikt för överföringen av el från dessa vindkraftsverk till elnätet.
Ledningen står inte i strid med några gällande översikts- eller detaljplaner.

5.3 Naturmiljö
I
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och Natura 2000-område. Några övriga berörda skyddsvärda naturmiljöer finns inte i ledningens närhet. Figur
5 visar samtliga kända naturvärden i området kring kraftledningen.
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Tabell 1 redovisas utpekade naturmiljöer inom 100 m från befintlig kraftledning samt närmaste Naturreservat
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Tabell 1. Utpekade naturmiljöer i den befintliga kraftledningens närhet.

Typ av intresse

Namn

Beskrivning

Nyckelbiotop

Brant Ö om Bomansjön

Sumpskog
Naturvårdsavtal
Biotopskydd
Riksintresse
naturvård
Ängs- och
betesmark
Ängs- och
betesmark
Nyckelbiotop
Ängs- och
hagmarker
Naturreservat

S Bomansjön
Ö Svartevattnet
S Fräcksjöskiftet
Göta och Nordre älvs
dalgångar
Rommele 10

Hällmark med stort inslag av
senvuxna träd
Fuktig lövskog
Naturskogsartad barrskog
Äldre naturskogsartad skog
Älvdal, vattendrag och strandäng
med tillhörande flora och fauna
Betade ravinlandskap med
hävdgynnad flora
Betade ravinlandskap med
hävdgynnad flora
Rikligt med död ved
Gamla ekar och hävdgynnad flora

Natura 2000

Brattorpsån

Rommele 11
Yngre brandfält
Kalltorps ekhage
Ryrbäcken

Lövskogsmiljö med raviner och rik
flora
Lövskogsmiljö med raviner och rik
flora
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Avstånd till
kraftledning
45
0
59
97
0
0
0
7
0
1300
2700
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Figur 5. Kända natur- och friluftsvärden i området kring befintlig kraftledning

5.3.1 Fåglar och skyddsvärda arter

Sökningar i Artdatabankens rapportdatabas Artportalen har gjorts inom ramen för detta samrådsunderlag.
Inom 1 km radie från ledningen har 157 fågelarter rapporterats 2012-2017, varav 27 arter upptagna i
Fågeldirektivets bilaga 1 och 34 arter upptagna på svenska rödlistan. Arter som riskerar att ta skada av
luftledningar är generellt stora fåglar med låg pareringsförmåga. Nämnvärda arter som rapporterats i området
är sångsvan, vit stork, trana och havsörn. Dessa arter att rapporterade med låg frekvens och inga rapporter
om förolyckade fåglar finns rapporterade. Då ledningen funnits på plats en längre tid föreligger ingen
misstanke om att ledningen har en betydande påverkan på nämnda eller övriga arter.

5.4 Kulturmiljö

I Tabell 2 redovisas de kända kulturmiljöobjekt som finns inom 100 m från den befintliga kraftledningen. Figur
6 visar samtliga kända kulturmiljöobjekt i kraftledningens närhet.
Ca 1 km söder om Sjuntorp går ledningen intill riksintresset för kulturmiljövård Rommele kyrkby. Det är ett
odlingslandskap med anor från järnåldern och en ovanligt välbevarad bykärna.
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I Tabell 2 redovisas fornlämningar i kraftledningens närhet.
Tabell 2. Fornlämningar inom 100 meter från kraftledningen.

Objektnr (enligt RAÄ)
Gärdhem 219:1
Gärdhem 225:1
Fors 13:1
Fors 99:1
Gärdhem 260:1
Gärdhem 148:1
Gärdhem 215:1
Gärdhem 69:4
Fuxerna 39:1
Rommele 17:1
Gärdhem 227:1
Fors 13:2
Gärdhem 69:3
Fors 124:1

Beskrivning
Område med fossil åkermark
Lägenhetsbebyggelse
Hembygdsgård
Husgrund, historisk tid
Boplats
Lägenhetsbebyggelse
Område med fossil åkermark
Stensättning
Vägmärke
Boplats
Fyndplats
Plats med tradition
Stensättning
Minnesmärke
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Avstånd till kraftledning (m)
4
17
5
87
53
1
30
98
70
55
66
48
93
17
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Figur 6. Kända kulturvärden i området kring befintlig kraftledning

5.5 Friluftsliv

Ca 500 m från ledningen, väster om Sjuntorp, finns riksintresseområdet för friluftsliv Lilla Edet-Älvängen, se
Figur 5. Det är ett område som karaktäriseras av sjöar och vattendrag, lövskog, odlingslandskap, variationer i
topografi och artrikedom. Området är populärt för bland annat strövande, paddling, naturupplevelser,
fritidsfiske och fågelskådning.
Stora delar av området som berörs av ledningen är i jordbruks- och skogsmark. Friluftsliv så som
promenader, svamp- och bärplockning, fågelskådning och jakt är exempel på aktiviteter som pågår i av
ledningen berört område.

5.6 Landskapsbild

Ledningen är till största del belägen i jordbruks- och skogsmark. Mest påtaglig för landskapsbilden är
ledningen i det öppna jordbrukslandskapet där den kan synas från långa avstånd. I skogsbruksmarken hålls
en skogsgata fri från hög vegetation. Markkabeln har ingen betydande påverkan på landskapsbilden.
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5.7 Boendemiljö

Inom ett område 100 meter från luftledning och 50 meter från markkabel finns totalt 447 fastigheter. Avståndet
från ledningen till bostadshus varierar, det närmaste ligger ca 8 meter från luftledningen.

5.7.1 Elektromagnetiska fält

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer tex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras
hemsida finns bla deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter –Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:




Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas.
Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Vattenfall skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.
Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella
ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKBn

5.8 Miljöpåverkan
Då befintlig luftledning har funnits på platsen under en längre tid har omgivande natur-, kulturmiljö och
friluftsintressen etc anpassats till ledningen. Att flytta befintlig ledning skulle ta ny mark i anspråk och riskera
att skapa nya barriäreffekter med eventuella negativa konsekvenser som följd.
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En luftledning syns i landskapet, särskilt i öppnare marker. Vid en nedmontering av befintlig luftledning skulle
den visuella påverkan i området att upphöra. Liknande påverkan skulle dock uppstå på ett nytt ställe i det fall
en alternativ luftledning uppförs.
I fallet om den befintliga luftledningen får finnas kvar i sin nuvarande utformning bedöms den inte påverka den
markanvändning eller de planer som berörs. Berörda naturmiljö-, kulturmiljö- och friluftslivsintressena bedöms
inte heller påverkas negativt i fallet om ledningen får finnas kvar i nuvarande utformning.
Magnetfältsberäkningar kommer som tidigare nämnts att tas fram för den aktuella ledningen inom ramen för
kommande MKB-arbete.

6 FORTSATT ARBETE
När samrådsprocessen är avslutad kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till
Länsstyrelsen för beslut om betydande miljöpåverkan. I Samrådsredogörelsen sammanfattas den genomförda
samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt Vattenfalls bemötande av dessa. Arbetet med
framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning kommer parallellt att påbörjas. Synpunkter som kommer in
under samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen.

6.1 Upplägg framtida miljökonsekvensbeskrivning

Nedan presenteras förslag på huvudrubriker i den miljökonsekvensbeskrivning som kommer upprättas och
bifogas i ansökningshandlingen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inledning
Tillståndsprocessen
Förutsättningar
Alternativutredning
Bedömning av konsekvenser för sökt alternativ
Samlad bedömning
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