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1. BAKGRUND OCH SYFTE
Vattenfall Eldistribution AB skall ansöka om förnyat tillstånd (sk. nätkoncession för linje) för två
ledningssträckor som utgör delar av en längre befintlig 40 kV regionnätsledning som går mellan
Uddevalla och Edshultshall (benämnd TL611). De aktuella ledningssträckorna är geografiskt belägna
mellan Ramseröd och Herrestad i Uddevalla kommun, Västra Götalands län. Anledningen till ansökan
är att ledningssträckorna saknar giltiga tillstånd. Vattenfall Eldistribution AB ansökte den 27
september 2001 om ett nytt tillstånd. Den ansökan avvisades dock av Energimarknadsinspektionen
våren 2017 med hänvisning till brister i genomfört samråd enligt miljöbalkens krav i 6 kap. Detta
eftersom att Vattenfall Eldistribution inte samrått med enskilda berörda (dvs. berörda fastighetsägare).
Vattenfall Eldistribution har fått ett föreläggande från Energimarknadsinspektionen att inkomma med
ansökan om nätkoncession senast den 29 juni 2018. Övriga sträckningar utmed ledningen mellan
Uddevalla och Edshultshall har redan gällande koncessioner. Vattenfall Eldistributions utgångspunkt
är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. Detta har utgångspunkt i de
intressen som identifierats i denna samrådshandling och i att ledningen inte bedöms medföra någon
betydande miljöpåverkan.
De två ledningssträckorna är belägna i Uddevalla kommun och är nödvändiga för att säkerställa en
fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för Uddevalla tätort och aktuella nätkunder i området.
Ledningens totala längd är 56 km och går från transformatorstationen i Ramseröd till
transformatorstationen i Edshultshall. Längden för de två ledningssträckorna som avses i detta samråd
är ca 3 km för ledningssträckan som går vid Herrestad och drygt 550 meter för ledningssträckan i
Ramseröd, se figur 1. Båda sträckorna utgörs av luftledningar.

Figur 1. Ledningssträckornas lokalisering i förhållande till omlandet.
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2. TILLSTÅNDSPROCESSEN
2.1 Gällande lagstiftning
För att få bygga och nyttja en starkströmsledning krävs tillstånd enligt ellagen (1997:857), så kallad
nätkoncession för linje. I en ansökan om nätkoncession ska enligt ellagen en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. Samrådsförfarandet och kraven på MKB regleras i
miljöbalken (1998:808), se vidare nedan. Ansökan om nätkoncession prövas av
Energimarknadsinspektionen. För en befintlig ledning vars tillstånd löper ut gäller samma lagkrav som
för en ny ledning och som beskrivs ovan.
2.2 Samråd och MKB
Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 24-25 § miljöbalken.
Detta ska enligt miljöbalken i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda
som kan antas bli särskilt berörda. Om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan,
vilket beslutas av länsstyrelsen, ska samrådskretsen utökas.
Syftet med samrådet är att undersöka om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan,
men även att informera om projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter. De synpunkter som
inkommer under samrådsprocessen beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och MKB.
Efter genomfört samråd upprättas en MKB som biläggs tillståndsansökan vid inlämnandet till
Energimarknadsinspektionen.
Syftet med MKB:n är i huvudsak att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som
ledningen kan få på;
•
•
•

Människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö
Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt
Annan hushållning med material, råvaror och energi

Syftet är vidare att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.
2.2.1 Förslag till innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning
Enligt miljöbalken ska samrådet kring en verksamhet även behandla den kommande MKB:ns innehåll.
Nedan presenteras övergripande ett förslag till innehåll i kommande MKB:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sammanfattning
Projektets bakgrund och syfte
Alternativ, inklusive nollalternativ
Samrådsredogörelse
Beskrivning av det befintliga alternativet - lokalisering, omfattning och utformning
Områdesbeskrivning – identifierade intresseområden, planförhållanden etc.
Konsekvensbedömning – allmänna och enskilda intressen, hälsa och säkerhet inklusive
elektriska och magnetiska fält
8. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer
9. Referenser
2.3 Prövningen
När ansökan är komplett och innefattar de övriga handlingarna, utöver MKB, som krävs enligt ellagen
sänds ansökan in för prövning till Energimarknadsinspektionen. När Energimarknadsinspektionen
tagit emot tillståndsansökan inhämtar myndigheten yttranden från bl.a. berörd länsstyrelse, kommun,
fastighetsägare samt övriga berörda sakägare innan tillstånd till verksamheten kan medges.

6

2018-05-16
2018-101714-0001

2.4 Markupplåtelse och ledningsrätt
I samband med att ledningen byggdes inhämtades tillstånd för tillträde till berörda fastigheter. Den
aktuella förnyade koncessionsansökan föranleder inget behov av ytterligare avtal för att driva eller
underhålla befintlig ledning. Vattenfall Eldistribution har rätt att bygga, driva och underhålla
ledningen genom befintlig ledningsrätt.
2.5 Övriga tillstånd eller dispenser
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
vid byggande av en ny ledning. Ledningssträckan vid Ramseröd ligger inom ett naturreservat som
bildades 1990, dvs efter ledningens uppförande. Då ledningen har funnits på plats innan reservatet
bildades och inte anses påverka reservatet negativt är någon dispensprövning inte aktuell i detta skede.

3. UTREDNINGSALTERNATIV
3.1 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den situation som skulle uppstå om projektet inte genomförs, vilket i det här
fallet innebär att befintliga 40 kV-sträckningar inte får fortsatt tillstånd. Det skulle medföra att
Vattenfall Eldistribution inte kan fortsätta driva ledningen och därmed inte kan behålla
leveranssäkerhet och kvalitet till sina nätkunder. Ledningen skulle under tiden för utredning behöva
tas ur drift. Parallellt med del av här aktuell ledningssträcka i Herrestad har Vattenfall Eldistribution
en ytterligare ledning med redan giltigt tillstånd. Samma situation råder i Ramseröd där det går flera
parallella ledningar i samma ledningsgata som även de har gällande tillstånd. Ett nollalternativ skulle
således inte innebära någon större visuell förändring i landskapet.
3.2 Befintlig ledning
Det befintliga alternativet innebär att 40 kV-ledningen behålls i befintligt läge och utförande. Sedan
förra tillståndsansökan 2001 har inga motstående intressen tillkommit som bedöms påverkas negativt
av den befintliga kraftledningen. Den västra delen av ledningen vid Herrestad har funnits i nuvarande
sträckning sedan 1996 och den östra delen av ledningen vid Ramseröd sedan 1917. Ett förlängt
tillstånd av befintligt alternativ bedöms inte ge någon ökad påverkan i området.
3.3 Alternativa sträckningar
Vid kartläggning av intressen utmed den befintliga ledningen har bedömningen gjorts att de värden
och skyddsområden som finns i området idag inte påverkas negativt av ledningens fortsatta existens.
Att flytta ledningen till en annan plats bedöms snarare utgöra en större miljöpåverkan än att behålla
ledningen i befintlig lokalisering. Detta då de aktuella sträckorna även till största delen går parallellt
med andra kraftledningar. Med hänsyn till ovan anser Vattenfall Eldistribution att ledningens
lokalisering i dess befintliga läge är det i området lämpligaste utifrån både miljömässiga och
hälsomässiga aspekter och anser därför inte att det är motiverat att utreda alternativa lokaliseringar.

4. BESKRIVNING AV BEFINTLIG LEDNING
4.1 Lokalisering
Ledningssträckorna är lokaliserade i Uddevalla kommun och utgör delsträckor i en längre ledning på
56 km som går mellan Uddevalla och Edhultshall (Orust kommun).
Österifrån går den första kortare delen från transformatorstationen i Ramseröd och drygt 550 meter
fram till dess att ledningen viker av åt nordväst i Ramseröds naturreservat strax innanför väg 44.
Ledningen går huvudsakligen i skogsmark, till största delen parallellt med andra ledningar.
Skogsgatans bredd är 40 meter där den går ensam och vid parallellgång 20 meter från centrum på
respektive ledning.
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Nästa delsträcka är ca 3km lång och tar vid efter att ledningen korsat väg 44 i höjd med Kissleberg.
Därefter fortsätter ledningen norr om Kissleberg och Åker innan den når transformatorstationen i
Herrestad. Båda ledningssträckorna utgörs av luftledning på 40kV. Ledningen går i öppen mark
utanför Kissleberg och Åker, i övrigt går den i skogsmark.
4.2 Omfattning och utformning
Ledningssträckornas totala längd är ca 3,5 km och hela sträckan utgörs av luftledning på 40 kV.
Ledningen är i huvudsak en enkelstolpledning med trästolpar. Den västra ledningssträckan vid
Herrestad byggdes 1996 och den östra, vid Ramseröd, 1917. Linorna består av aluminium och bärs
upp av isolatorer. Isolatorerna är fästa på en galvad järnregel i stolpen.
4.2.1 Drift och underhåll
Vart 8:e år görs driftbesiktningar av alla Uddevalla Energis luftledningar för att avgöra om underhåll
krävs. Ledningsunderhåll av en luftledning genomförs efter behov på varje ledningssträckning och
omfattar allt underhåll på själva ledningen inklusive stolpar och andra anordningar, t.ex. byte av gamla
eller skadade stolpar, stag och faslinor.
Med ca 8 års mellanrum röjs luftledningens skogsgata från högväxande vegetation inom hela dess
bredd. I sidoområdena fälls även alla farliga kantträd. Röjningen görs för att säkerställa en trädsäker
ledning vilket innebär att ledningsgatan (även kantträd i sidoområde) röjs så att träd eller buskar inte
kan nå närmare ledningen än angivet säkerhetsavstånd fram till nästa röjning. Inför
underhållsröjningar genomförs samråd med länsstyrelsen för att säkerställa att påverkan på natur- och
kulturmiljöer minimeras. För här aktuell luftledning är skogsgatans bredd 40 meter, denna bredd ska
hållas trädfri.

5. BEDÖMNING AV PÅVERKAN OCH EFFEKTER
I detta avsnitt beskrivs de intresseområden och miljöaspekter som identifierats i den befintliga
ledningens närhet. För respektive område eller miljöaspekt beskrivs också ledningens eventuella
påverkan och effekt på miljön.
5.1 Landskapsbild
Österifrån går den första kortare ledningssträckan från stationen i Ramseröd och in i Ramseröds
naturreservat som utgörs av en sprickdal med lövskog och betesmark.
Nästa delsträcka som tar vid efter att ledningen korsat väg 44 i höjd med Kissleberg går i öppet
landskap som bitvis avgränsas av skog. Ledningen passerar genom löv- och sumpskog vid MajoreBerg och därefter fortsätter ledningen norr om bebyggelsen i Kissleberg och Åker där den går i öppet
landskap. Mot bebyggelsen i Åker döljer lövskog ledningen. På väg in mot transformatorstationen i
Herrestad passerar ledningen återigen ett område med ädellövsnaturskog och sumpskog.
Ledningsgatans bredd och visuella påverkan varierar längs de två delsträckorna. Ledningen som går
genom naturreservatet har relativt stor visuell påverkan, men ledningen har gått här sedan innan
naturreservatet bildades och kan ses som ett nu naturligt inslag i området. För delen som ansluter till
Herrestad har ledningen en viss synlighet i det mer öppna landskapet, men mot bebyggelsen döljs
ledningen av skog.
Sammantaget bedöms den befintliga ledningen således inte påverka landskapsbilden i någon större
utsträckning.
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Figur 2. Ledningssträckornas lokalisering.

5.2 Naturmiljö
Inom området för ledningen finns inga Riksintressen för naturvård eller Natura 2000-områden. Det
finns ett antal registrerade naturvärden i direkt anslutning till ledningen, se karta figur 3.
Ledningssträckan i öster går genom Ramseröd naturreservat som utgörs av en sprickdal. Här finns ett
antal skaljordsbankar, som i viss utsträckning har exploaterats, och området innefattar även
betesmarker som är upptagna i Ängs- och betesmarksinventeringen.
Västra ledningssträckan korsar våtmarksområden med sumpskog vid Majore-Berg vid två tillfällen.
Ledningssträckan passerar även vid två tillfällen en ädellövskog i Kärråns dalgång som tas upp i
Lövskogsinventeringen med naturvärdesklass 1. Denna ädellövskog är även upptagen som
Nyckelbiotop. Intill ledningen finns även två Objekt med naturvärden i form av
bäckdalar/bäckmiljöer.
Befintlig ledning har funnits på platsen under en längre tid. Detta innebär att naturmiljöerna har
anpassats till ledningsgatans öppenhet och kontinuerliga röjning. Röjning av vegetation i skogsgatan
kan också gynna den biologiska mångfalden eftersom ledningsgatan ger förutsättningar för andra
livsmiljöer än det kringliggande landskapet.
Ledningen bedöms sammantaget inte ha någon negativ påverkan på naturmiljön. För att säkerställa att
påverkan på naturmiljöer minimeras genomförs samråd med länsstyrelsen inför underhållsröjningar.
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Figur 3. Naturvärden i ledningssträckornas närområde
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5.3 Kulturmiljö
Ledningen passerar områden med kulturhistoriska intressen och fornlämningar, se figur 4. Ingen av de
båda ledningssträckorna berör något område som är av riksintresse kulturmiljövård. Den västra
ledningssträckan går genom ett område som ingår i Uddevalla kommuns Kulturmiljövårdsprogram.
Området utgörs av en dalgång med gårdsmiljöer för gårdarna Majore-Berg, Torp och Åker. Ledningen
tangerar även ytterligare ett område som ingår i kommunens Kulturmiljöprogram som utgörs av ett

Figur 4. Kulturmiljövärden inom ledningssträckornas närområde.
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villaområde från 50-talet som med sättet det anpassats till landskapet anses särskilt värt att bevara.
I nordöstlig riktning ligger det ovanför Kissleberg ytterligare ett område med jordbruksbebyggelse i
småskaligt jordbrukslandskap som ingår i Uddevalla kommuns Kulturmiljövårdsprogram.
5.3.1 Fornlämningar
Det finns inga fornlämningar i direkt anslutning till ledningssträckorna, men det finns några
fyndplatser inom 100 meter. Inom området för Åker och Kissleberg finns det ett antal fornlämningar i
form av boplatser, tomter och gravhög. Några av dess fyndplatser har enligt uppgift i Fornsök dock
blivit förstörda på grund av schaktarbeten e.d. i modern tid. Vid Ramseröd finns inom 100 meter några
fyndplatser med boplatser och visten.
Eftersom att ledningen är befintlig är den visuella påverkan i området oförändrad och därmed bedöms
inte kulturmiljöområdena påverkas av ledningen. Inte heller närliggande fornlämningar bedöms
påverkas av den befintliga ledningen.
5.4 Vattenmiljö
Hela den östra ledningssträckan går inom ett stort vattenskyddsområde, Köperödssjöarna. Dessa
ytvattentäkter är Uddevalla kommuns huvudvattentäkt och försörjer Uddevalla samt andra kommuner
i området med dricksvatten.
Den västra ledningssträckan korsar ett vattendrag (Kärrån) upptaget i VISS (Vatteninformationssystem
i Sverige). Idag uppnår vattendraget måttlig ekologisk status, men uppnår ej god kemisk status.
Vattendraget förväntas uppnå God ekologisk status till 2027.
Ledningen bedöms inte påverka vattenvärdena i området.
5.4.1 Strandskydd
Kärrån som korsas av den västra ledningssträckan omfattas av de generella
strandskyddsbestämmelserna enligt miljöbalkens 7 kapitel. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt
trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land och i
vatten för djur- och växtlivet.
Ledningen bedöms inte inverka negativt på strandskyddets syften.
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Figur 5. Vattenvärden inom ledningssträckornas närområde.
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5.5 Kommunala planer
Kommunens nuvarande översiktsplan antogs 2010 och är en revidering av den tidigare översiktsplanen
från 2002. I översiktsplanen går den västra ledningssträckningen i ett område angivet som Allmänt
intresse för friluftslivet. I övrigt nämns kraftledningar i översiktsplanen endast när det kommer till
Energiproduktion. Aktuell ledning anses inte strida mot gällande översiktsplan, fördjupad
översiktsplan eller detaljplaner.
5.6 Hälsa och säkerhet
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer t.ex. 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 luftledningar 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. Även kablar förlagda i mark ger
upphov till spänningsskillnader och därmed också till ett elektriskt fält, men till skillnad från
luftledningar är många jordkablar försedda med en jordad metallisk skärm som gör att inget elektriskt
fält sprids till omgivningen. För de jordkablar som saknar en metallisk skärm, dämpas det elektriska
fältet kraftigt av marken som kablarna är förlagda i.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och
varierar med strömmens styrka som i sin tur är beroende av variationerna i elproduktion och
elkonsumtion. Ju mer ström som flyter i ledningen desto starkare blir ledningens magnetfältsbidrag.
För markkabel beror den resulterande fältstyrkan förutom på strömmens storlek även på fasledarnas
inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet
till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial eller vegetation.
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, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras
hemsida finns bl.a. 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
elektromagnetiska fält (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.
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5.6.1 Magnetfältsberäkningar
Magnetfältsberäkningar har utförts baserat på uppmätta årsmedelströmmar för de aktuella ledningarna
under perioden 2015-09-01 t.o.m. 2017-08-31. Samtliga magnetfältsvärden är beräknade på höjden 1,5
meter över mark. Där aktuella ledningssträckor går parallellt med andra ledningar innefattar
beräkningarna resultatet för samtliga ledningar.
Vid Ramseröd finns inga bostadshus i ledningens närhet. Närmaste hus är beläget ca 140 meter från
ledningen på denna sträcka och magnetfält från ledningen bedöms inte påverka några bostäder. Någon
magnetfältsberäkning anses därför inte vara nödvändig.
På sträckan mellan Herrestad och Uddevalla V:a finns närmsta bostadshus på ett avstånd på ca 35
meter. På denna sträcka går två ledningar parallellt på delar av sträckan, TL611 och TL623. På del av
sträckan går TL611 ensam. TL623 är en reservledning som endast används vid icke frekventa tillfällen
(vid fel eller underhåll på andra komponenter). Ledningens årsmedelström är därmed noll. I
beräkningen tas därmed ingen hänsyn till TL623 och båda delsträckorna antas därmed vara likadana.
Resulterande magnetfält beräknas enligt figur 6. Röd kurva visar ensam ledning TL611.
Beräkningen visar att under ledningen är den magnetiska flödestätheten knappt 1,6 mikrotesla. Cirka
30 meter från ledningen är värdet strax under 0,1 mikrotesla. Vid närmsta bostadshus, ca 35 meter från
luftledningen, bedöms påverkan från det magnetiska fältet försumbar.
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Magnetisk flödestäthet (µT)
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Vattenfall Eldistribution skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade
försiktighetsprincip.
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Figur 6. Magnetisk flödestäthet vid olika avstånd från ledningssträckan vid Herrestad. Positiva värden på xaxeln är utbredning österut från ledningsgatan.
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6. SAMLAD BEDÖMNING
De två aktuella ledningssträckorna utgör delar av en längre 40 kV luftledning som går mellan
Uddevalla och Edshultshall. Ledningssträckorna går i skogsmark såväl som i mer öppen mark.
Skogsgatans bredd är ca 40 meter och utgör bitvis en visuell påverkan på landskapet, men då
ledningssträckorna till stor del går i eller döljs av skogsmark och har funnits under lång tid bedöms
påverkan på landskapsbilden sammantaget vara liten.
Ledningssträckornas lokalisering påverkar inte några riksintressen eller Natura2000-områden och
anses inte inverka negativt på strandskyddets intressen. Den östra av ledningssträckorna går genom ett
naturreservat som bildades 1990, dvs. efter att den aktuella ledningen uppförts, och ledningssträckan
bedöms därför inte påverka reservatets värden negativt. Den västra ledningssträckan går intill ett
bostadsområde, dock ej närmare än 35 meter, och passerar ett antal natur-, vatten- och kulturintressen,
men inte heller här bedöms dessa värden påverkas negativt.
Övriga delar av ledning TL611, som ledningssträckorna utgör delar av, har gällande koncession.
Alternativet att rasera ledningssträckorna och lokalisera dessa på annan plats skulle innebära betydligt
större påverkan på omgivningen än att låta dem vara kvar i befintlig sträckning. En sådan åtgärd skulle
också innebära att ledningen skulle ta ny mark i anspråk eftersom den fortsatt behövs för att säkerställa
strömförsörjningen i området kring Uddevalla, men även i andra kommuner som ledningen går
igenom och försörjer med ström. Ett sådant alternativ skulle dessutom inte ge någon minskad
påverkan på varken natur- eller kulturvärden, landskapsbild eller andra intresseområden då
ledningssträckorna går parallellt med flera andra ledningar med giltiga koncessioner. Detta innebär att
ett nollalternativ där aktuella ledningssträckningar måste tas ur drift inte kommer att påverka de
befintliga förutsättningarna.
Sammantaget görs bedömningen att befintlig lednings sträckning och utförande är den mest lämpliga
utifrån både miljömässig och hälsomässig påverkan och ur driftsäkerhetssynpunkt. Någon betydande
miljöpåverkan bedöms med utgångspunkt i ovanstående intressebeskrivning inte heller föreligga.
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