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Sammanfattning 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) utgör bilaga till Metsä Tissue AB ansökan om 
förlängning av nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 40 kV luftledning mellan 
Leverstad STV och Katrinefors Bruk STV i Mariestads kommun, Västra Götalands län. 
Kraftledningen försörjer Katrinefors Bruk industri, med el och har en samhällsviktig 
funktion. 

Samråd för projektet har genomförts enligt 6 kap. 4 § miljöbalken (MB). Samrådet 
genomfördes mellan Maj 2017 och Oktober 2017. Samrådet skedde skriftligen med 
myndigheter, fastighetsägare, andra särskilt berörda och allmänheten. Länsstyrelsen i 
Västra Götalands län beslutade 2017-11-13 att projektet inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. 

Information om bl.a. natur- och kulturmiljöer i ledningens sträckning har samlats in. 
Befintlig ledning sträcker sig genom öppet landskap (betesmark) med träd omkring, 
längs en sträcka av ca 700 meter. Inga bostäder finns i ledningens närhet. Ledningen 
sträcker sig i öppet landskap och följer en bit längs Tidan. Närmaste fastighet ligger ca 
60m Norr om ledningen 

Sammantaget bedöms ett bibehållande av befintlig luftledning i befintlig sträckning och 
utförande medföra liten påverkan på berörda intresseområden, bebyggelse och andra 
intressen. Ingen ytterligare påverkan tillkommer då inga förändringar planeras avseende 
ledningssträckning eller tekniskt utförande. 
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1 Inledning 

Bakgrund 
2017-01-30 inkom Energimarknadsinspektionen med en påminnelse om ansökan om 
förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) avseende befintlig 40kV kraftledning 
mellan Leverstad STV och Katrinefors Bruk STV, Mariestads kommun och Västra 
Götalands län. Energimarknads- inspektionen har nu förelagt Metsä Tissue AB att 
komplettera ansökan med bl.a. en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Rejlers 
Sverige AB har fått i uppdrag att utföra denna komplettering. 

Den aktuella kraftledningen är belägen i ett industriområde i tätorten Mariestad, se karta i 
figur 1. Ledningens längd är ca 700 meter. 

 

 
                                                                                                Figur 1 Aktuell ledning markerad i rött.  

   

 
 



 
 

sid 7/19 

 

 

 
 
 
 
 
 

Metsä Tissue AB 
Metsä Tissue AB äger pappersbruk på tre platser i Sveriges. Varav Katrinefors Bruk är ett 
av dessa. Katrinefors Bruk producerar konsumentprodukter för att tillgodose hela 
familjens hygienbehov i alla hem. 

                     Metsä Tissue AB samarbetar med Katrinefors Kraftvärme som producerar fjärrvärme till            
                     VänerEnergi AB. 
                     Konceptet i kraftvärmeverket bygger på att utvinna energi ur bland annat fiberslam från pappersbrukets  
                     produktion och bioenergi ur skogsflis. 
 

2 Tillstånd 

Nätkoncession för linje 
För att få bygga och använda en kraftledning krävs tillstånd, s.k. nätkoncession för linje. 
Bestämmelser om nätkoncession för linje återfinns i ellagen (1997:857). I en ansökan om 
nätkoncession för linje ska det enligt ellagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
Samrådsförfarandet och upprättandet av en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 
6 kap. MB (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge 
berörda möjlighet till insyn och påverkan. 

 
2.1.1 Samråd 
Av ellagen följer att 6 kap. MB gäller bland annat med avseende på samrådsförfarandet. 
Därav gäller att samråd ska hållas med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda. Ifall verksamheten kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan ska dessutom samråd hållas med de övriga statliga myndigheter, de 
kommuner, den allmänhet och de organisationer som kan antas bli berörda. 

Samrådet genomfördes mellan Maj 2017 och Oktober 2017. Samrådet skedde 
skriftligen med myndigheter, fastighetsägare, andra särskilt berörda och allmänheten. 

Ett brev med information om samrådet och att samrådsunderlaget skickades med till 
berörda fastighetsägare längs befintlig sträckning. 

Samrådsunderlaget sändes även ut till myndigheter, föreningar och andra särskilt berörda.  

En samrådsredogörelse som beskriver det genomförda samrådet, inkomna synpunkter samt 
Metsä Tissue AB bemötande av inkomna yttranden återfinns samrådsgerölsen. 

 
 

 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.htm#K6
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2.1.2 Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen har 2017-11-13 (dnr 407-35147-2017) beslutat att en förlängning av 
befintligt tillstånd inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, se bilaga 2. 

 

Rättigheter och övriga tillstånd 

2.2.1 Rättigheter för att nyttja annans fastighet 
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet. Metsä 
Tissue AB vill i första hand få den rätten genom att skriva ett frivilligt avtal med 
fastighetsägaren, ett servitutsavtal. Det är även möjligt att bilda ledningsrätt hos 
Lantmäteriet, vilket innebär att en lantmätare beslutar om ledningsrätt i en förrättning. I 
båda fallen ersätts fastighetsägaren för den skada som förorsakas fastigheten. 

 
2.2.2 Övriga tillstånd, dispenser och anmälningar 
Vid byggnation av en ledning eller underhållsåtgärder på en befintlig ledning är det vanligt 
att det även blir aktuellt att ansöka om andra typer av tillstånd, exempelvis dispens från 
strandskydd, anmälan om vattenverksamhet eller tillstånd enligt Kulturmiljölagen. 

Eventuella tillstånd och dispenser som krävs i vid framtida underhållsarbeten kommer att 
sökas. 

 

Tillåtlighet 
MB andra kapitel, de allmänna hänsynsreglerna, gäller för all verksamhet som kan tänkas 
ha en icke försumbar påverkan på människor och miljö. Det har formulerats ett antal 
principer som grundas på de allmänna hänsynsreglerna. Nedan redovisas hur Metsä 
Tissue AB uppfyller de allmänna hänsynsreglerna i det aktuella projektet. 

 
2.3.1 De allmänna hänsynsreglerna 

 
2.3.1.1 Kunskapskravet (2 kap. 2§ miljöbalken) 
Metsä Tissue AB har ingen kompetens och ingen erfarenhet inom projektering, 
byggnation och drift av högspänningsledningar. Denna kompetens får man hjälp med av 
den entreprenör som Ellevio har i området. Bolaget eftersträvar en konstant hög 
kunskapsnivå inom hela sin organisation och för respektive projekt. Metsä Tissue AB 
anser därför att bolaget har den kunskap som behövs för att bedriva den aktuella 
verksamheten och vidta de åtgärder som projektet omfattar, allt för att i rimligaste mån 
skydda människors hälsa samt miljön mot skada eller olägenhet. 

 
2.3.1.2 Försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik (2 kap. 3§ 

miljöbalken) 
Metsä Tissue AB beaktar försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik 
genomgående i alla projektets faser. I aktuellt projekt, med en befintlig luftledning, 
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implementeras försiktighetsprincipen i dess driftskede; vid underhållsåtgärder samt vid 
återkommande röjningar av ledningsgatan, se stycke 5.3. 

 
2.3.1.3 Produktvalsprincipen (2 kap. 4§ miljöbalken) 
Metsä Tissue AB är certifierat enligt ISO 14001..Miljöledningssystemet innebär bl.a. en 
kontroll och riskbedömning av produkter och material som hanteras i verksamheten samt 
anger hur produktval ska göras. 

 
2.3.1.4 Hushållnings- och kretsloppsprincipen (2 kap. 5§ miljöbalken) 
Vid eventuella framtida reparationer av luftledningen och dess tillbehör såsom stolpar och 
stag kommer de uttjänta eller trasiga delarna att tas upp för skrotning och 
materialåtervinning, vilket är i linje med kretsloppsprincipen. 

 
2.3.1.5 Val av plats (2 kap. 6§ miljöbalken) 
Metsä Tissue AB anser att den befintliga tillika föreslagna lokaliseringen av luftledningen 
är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön. 

Den sökta lokaliseringen strider inte mot någon detaljplan eller områdesbestämmelse. Mot 
bakgrund härav anser Metsä Tissue AB att lokaliseringen av ledningen får anses utgöra 
den för verksamheten bäst lämpade platsen. 

 
2.3.1.6 Miljökvalitetsnormer (2 kap. 7§ miljöbalken) 
Föreliggande projekt omfattas inte av några miljökvalitetsnormer. 

 
2.3.1.7 Rimlighetsavvägning (2 kap. 7§ miljöbalken) 
Föreskrivna skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att minska påverkan på människors 
hälsa och miljön får inte vara orimliga att uppfylla. I en rimlighetsavvägning ska hänsyn 
tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört kostnaden respektive 
nyttan för åtgärden. 

Metsä Tissue AB anser att föreslagna skyddsåtgärder och försiktighetsmått för projektet 
är rimliga med hänsyn till såväl miljöskyddet som till kostnaden och nyttan för 
åtgärderna. 
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3 Beskrivning av verksamheten 
Lokalisering och omfattning 

Aktuell kraftledning, benämnd L314, utgörs av en ca 700 meter lång luftledning. 
Ledningen utgår från avgreningspunkten, Ställverket benämnd Leverstad, till Ställverket 
benämnd Katrinefors, se karta i figur 2. Ledningen sträcker sig i sin helhet genom öppet 
landskap (betesmark) med träd omkring och följer en bit längs Tidan. Inga bostadshus 
finns i närheten av ledningen. Närmaste fastighet ligger ca 60 meter norr om ledningen. 
Kraftledningen försörjer Katrinefors industri med el och har således en samhällsviktig 
funktion. 

 

Figur 2 Aktuell ledning markerad i rött. 
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Teknisk utformning 
Luftledningen är i huvudsak uppförd på ca 15 meter höga tvåbenta träportalstolpar, med de 
tre faslinorna i hängande isolatorer i horisontell placering. Ledningsträckningen sträcker 
sig huvudsakligen genom öppet landskap (betesmark) med träd omkring, där det finns en 
röjd ledningsgata, ca 30 meter bred. Utöver det har även träd som står längre bort som 
riskerar att falla på ledningarna tagits bort. 

 
 

Figur 3 Fotot till vänster illustrerar en träportalstolpe som används som befintlig stolpkonstruktion. Fotot till 
höger illusterar befintlig ledning i en röjd ledningsgata. 

 

Drift och underhåll 
För att säkerställa driftsäkerheten för en regionnätsledning utförs underhållsröjning med 
jämna intervaller i ledningsgatan för att förhindra att höga träd riskerar att falla och skada 
luftledningen, samt orsaka elavbrott. På de partier längs ledningssträckningen som är 
skogbeklädda finns idag en röjd ledningsgata. Ledningsgatan är ca 30 meter bred, dvs. 
cirka 15 meter på vardera sida om ledningen. För att säkerställa trygga elleveranser 
genomförs röjning av ledningsgatan cirka var 8-10 år. Vid framtida planerade underhålls- 
arbeten kommer hänsyn tas till identifierade naturmiljövärden, samt skyddade eller hotade 
arter, och samråd med länsstyrelsen kommer att ske om naturmiljön väsentligen kan 
komma att ändras. De eventuella tillstånd som behövs kommer att sökas och erhållas innan 
arbete påbörjas. Vad som framkommer i samrådet med länsstyrelsen styr när och hur 
röjningsåtgärder- och andra underhållsåtgärder ska genomföras, eventuella skyddsåtgärder 
etc. Vilka skyddsåtgärder som är aktuella att vidta berör på vilken ledningssträcka som 
åtgärden avser samt åtgärdens art, omfattning samt tidpunkt för åtgärdens genomförande 
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mm. All högväxande vegetation som bedöms kunna nå ledningen inom en 8-10 årsperiod 
fälls inom skogsgatan och utförs normalt motormanuellt (röjsåg, motorsåg). Eventuella 
träd utanför skogsgatan som anses farliga för ledningens drift fälls eller toppas. Fällning 
sker normalt antingen motormanuellt eller med hjälp av skogsmaskiner. Utöver röjning 
innefattar det löpande underhållet av ledningen bland annat byte av ålderstigna eller 
skadade anläggningsdelar såsom stolpar och faslinor. Vid vissa underhållsåtgärder kan 
körning av maskiner krävas. Inga åtgärder utöver löpande röjning och underhåll är 
planerade. 

I samband med röjning svarar Metsä Tissue AB för att erforderliga anmälningar görs och 
att tillstånd enligt lagstiftningen söks. Vid skogliga åtgärder, inklusive avverkning av 
kantträd, lämnas vanligtvis en anmälan om samråd enligt 12 kap. 6§ MB till länsstyrelsen. 

Metsä Tissue AB har tagit beslut att fasa ut kreosotimpregnerade trästolpar och i 
kommande stolpbyten kommer antingen trästolpar som är impregnerade med kopparsalt, 
alternativt stolpar i andra material såsom komposit, stål eller glasfiber att användas. 

 

4 Alternativutredning 
En översiktlig utredning kring möjliga alternativa lokaliseringar och tekniska utformningar 
för ledningen har gjorts. Metsä Tissue AB har utgått ifrån de förutsättningar som finns i 
projektet, nämligen att 40 kV ledningen mellan STV Leverstad – Katrinefors STV ska 
förbindas.  

Befintlig ledning sträcker sig den genaste vägen mellan Ställverken. På sträckan passeras 
inga bostadshus och ledningen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på 
föreliggande på natur- eller kulturmiljöintressen eller andra intressen, se vidare avsnitt 6. 
Ledningen är fullt funktionsduglig och bedöms ha många år kvar på sin tekniska 
livslängd. 

En alternativ luftledningssträckning eller markkabelsträckning skulle bli längre än befintlig 
luftledningssträcka. Även ett markkabelalternativ skulle bli längre än den befintliga 
ledningens sträckning. 

Att anlägga en ny ledning, antingen som luftledning eller markkabel, bedöms ge upphov 
till väsentligt mer påverkan på föreliggande intressen jämfört med att bibehålla den 
befintliga. Rasering och nyetablering är därtill förenat med avsevärda kostnader. Det 
bedöms varken som samhällsekonomiskt försvarbart eller försvarbart ur ett 
hållbarhetsperspektiv att rasera befintlig ledning för att uppföra ny ledning i annan sträcka 
och/eller annat utförande, givet att den befintliga ledningen heller inte bedöms innebära 
någon negativ påverkan på föreliggande på natur- eller kulturmiljöintressen eller andra 
intressen 
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Inga synpunkter under samrådsförfarandet har inkommit som haft något att erinra mot en 
förlängning av tillstånden för ledningen. Länsstyrelsen har beslutat att förlängt tillstånd för 
befintlig sträckning och utförande inte kan anses utgöra betydande miljöpåverkan. 

 
Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att den aktuella kraftledningen inte får förnyat tillstånd och måste 
tas ur drift. Det skulle innebära allvarliga konsekvenser för elförsörjningen Katrinefors 
Bruk. För att upprätthålla stabil elleverans behöver en ny anslutning i så fall etableras, 
vilket kan antas medföra motsvarande konsekvenser som redovisats ovan. 

 

Förordat alternativ 
Med bakgrund i vad som i övrigt redovisats i avsnitt 5 avser Metsä Tissue AB att ansöka 
om förlängt tillstånd för befintlig ledning i dess nuvarande sträckning och tekniska 
utformning. Detta benämns således fortsatt det förordade alternativet. 

 
 

5 Förordat alternativ, beskrivning av berörda intressen, 
konsekvensbedömning samt skadeförebyggande åtgärder 

Berörda intressen längs befintlig ledning har identifierats genom kartstudier. Digitala data 
har hämtats från Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och Mariestads 
Naturskyddsföreningen. 
Inga ytterligare information om intressen som kan komma att beröras framkom under 
samrådets genomförande. 

 
Landskapsbild 

Ledningsträckningen sträcker sig huvudsakligen genom öppet landskap med träd 
omkring och exponeras mot omgivande landskap i begränsad omfattning. 

 
5.1.1 Konsekvensbedömning 
I och med att ledningen till största delen går genom skogsmark är den i princip endast 
synlig där den korsar vägar eller elljusspår. Bedömningen är att konsekvenserna för 
landskapsbilden är obetydliga. 

 
5.1.2 Skadeförebyggande åtgärder 
Inga skadeförebyggande åtgärder är aktuella att vidta. 
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Markanvändning, bebyggelse och planer 
Markanvändningen längs ledningen är primärt betesmark. 

Ingen bebyggelse återfinns i ledningens närhet och påverkan på bebyggelse bedöms därför 
som obetydlig. 

Ledningen sträcker sig utanför detaljplanerat område och det finns inom området inga 
speciella bestämmelser. 

 
5.2.1 Konsekvensbedömning 
Ledningen bedöms vara förenlig med gällande planer. Ledningen bedöms inte medföra 
några negativa konsekvenser på markanvändning, bebyggelse eller planer. 

 
5.2.2 Skadeförebyggande åtgärder 
Inga skadeförebyggande åtgärder är aktuella att vidta. 

 

Natur- och vattenmiljö 
Öster om ledningen ca 55-60m går Tidan. Ledningen är dock i sin helhet lokaliserad 
utanför värdefullt vatten området, se karta i figur 4. 
Enligt LstO Strandskydd fr o m 1dec 2014 så ligger ledningen inte inom strandskyddet, se 
karta i figur 4:1 
Ledningen berör inga områden kopplade till våtmarker eller sumpskogar. 

I övrigt finns inga registrerade natur- eller vattenmiljöintressen i ledningens närhet. 
 

5.3.1 Konsekvensbedömning 
Ledningen bedöms inte påverka varken vattenskyddsområde eller strandskydd. Inga andra 
natur- och vattenmiljöintressen berörs. Avseende konsekvenser för fågellivet bedöms 
aktuell ledningstyp (horisontellt orienterade faslinor, hängande isolatorer) medföra mycket 
liten risk för fåglar. I samrådet har inga synpunkter inkommit i detta avseende. 
Konsekvenserna för natur- och vattenmiljön bedöms därmed som obetydliga. 
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Figur 4. Vatten- och kulturmiljöintressen. 
 

5.3.2 Skadeförebyggande åtgärder 
Om det inför framtida underhållsåtgärder kan antas att dessa väsentligen kan komma att 
ändra naturmiljön kommer dessa att föregås av samråd med länsstyrelsen enligt 12 kap 6§ 
miljöbalken. Inga skadeförebyggande åtgärder bedöms i övrigt aktuella att vidta. 

 

Kulturmiljö 
Inga registrerade fornlämningar eller kulturhistoriska lämningar finns inom 50 meter från 
befintlig ledning. Det fynd som är närmast ledningen är en Hällristning (RAÄ Mariestad 
33:1) ca 220 meter Norr om STV Leverstad, se karta i figur 4.  

 
5.4.1 Konsekvensbedömning 
Ledningen bedöms inte beröra några kulturmiljövärden och konsekvenserna för 
kulturmiljön bedöms som obefintliga. 
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5.4.2 Skadeförebyggande åtgärder 
Om tidigare okända kulturmiljövärden skulle påträffas vid framtida underhålls av 
ledningen kommer arbetat avbrytas och länsstyrelsen kontaktas. 

 

Friluftsliv och rekreation 
Den befintliga ledningen sträcker sig en bit längs Tidan. Det öppna landskapet används 
troligen till viss del för tätortsnära aktiviteter såsom fiske, promenader etc. 

 
5.5.1 Konsekvensbedömning 
Ledningen bedöms inte innebära någon negativ påverkan på möjligheten att fortsatt nyttja 
området för friluftsliv och rekreation såsom tidigare. Konsekvenserna för friluftsliv och 
rekreation bedöms därför som obetydliga. 

 
5.5.2 Skadeförebyggande åtgärder 
Inga skadeförebyggande åtgärder är aktuella att vidta. 

 

Infrastruktur 
Kraftledningen korsar en gata. I området finns ytterligare 2st 40 kV kraftledningar som går 
söderut, samt därtill 2st 130 kV ledningar som går söderut 

 
5.6.1 Konsekvensbedömning 
En förlängd koncession för befintlig ledning bedöms inte påverka förekommande vägar 
eller kraftledningarna, varför konsekvenserna för infrastrukturen bedöms som obetydliga. 

 
5.6.2 Skadeförebyggande åtgärder 
Inga skadeförebyggande åtgärder är aktuella att vidta. 

 

Boendemiljö, hälsa och säkerhet 

5.7.1 Elektriska och magnetiska fält 
Elektromagnetiska fält är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Kring 
kraftledningar uppkommer elektromagnetiska fält med den nominella frekvensen 50 Hz. 

Magnetfältet från en kraftledning har en styrka som beror på hur mycket ström som 
transporteras i ledningen, avståndet till ledningen samt faslinornas höjd och inbördes 
placering. Magnetfältets styrka mäts och beräknas i enheten mikrotesla (µT) och styrkan 
avtar snabbt med avståndet från ledningen. 
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I dagsläget har forskningen inte entydigt kunnat fastställa om det finns några negativa 
hälsoeffekter av magnetfält från kraftledning. Därför har svenska myndigheter inte kunnat 
fastställa några gränsvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. Inte heller har 
några skyddsavstånd avseende magnetfält tagits fram. 
Eftersom negativa hälsoeffekter inte kan uteslutas rekommenderar ansvariga myndigheter i 
Sverige att försiktighet tillämpas. 

Markanvändning i ledningens omedelbara närhet och frågor som rör säkerheten regleras i 
de markupplåtelseavtal/ledningsrätter som upprättats med berörda fastighetsägare. 

De säkerhetsbestämmelser som måste iakttas vad avser uppförande och/eller anordnande 
av byggnader, upplag och annat i ledningarnas närhet samt de verksamheter som får/kan 
bedrivas i ledningarnas närhet anges i markupplåtelseavtalen/ledningsrätterna och finns 
reglerade i elektriska starkströmsföreskrifter. 

 
5.7.2 Magnetfält från aktuell ledning 
Styrkan i en viss punkt hos det magnetiska fältet från en kraftledning beror på avståndet 
mellan punkten och fasledarna, fasledarnas inbördes placering, fasavstånd och strömmens 
storlek (belastning). 

En lednings belastning kan variera mycket över året och även under ett dygn. Hög 
belastning förekommer vanligen under till exempel vintern då elförbrukningen är hög. 
Periodvis kan en ledning även ha låg eller ingen belastning. Magnetfältsberäkningar för en 
ledning baseras på ett uppskattat (förväntat) värde på ledningens årsmedelströmlast om 
180 A. Magnetfältsberäkning för aktuell ledning presenteras i figur 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Beräknade 
magnetfält från aktuell 
ledning. 

 
 



 
 

sid 18/19 

 

 

 
 

Rakt under ledningen är det magnetiska fältet beräknat till 0,9 µT. Det magnetiska fältet 
minskar snabbt med avståndet från ledningen. Närmaste fastighet är lokaliserat ca 60 
meter norr om ledningen. På detta avstånd är magnetfältet ca 0,03 µT. 

 
5.7.3 Konsekvensbedömning 
Ledningen är utförd i enlighet med starkströmsföreskrifterna. Det finns inga bostäder eller 
andra lokaler där människor stadigvarande vistas i närheten av befintlig luftledning. 
Konsekvenserna för boendemiljö, hälsa och säkerhet bedöms som obetydliga. 

 
5.7.4 Skadeförebyggande åtgärder 
Inga skadeförebyggande åtgärder är aktuella att vidta. 

 

Kumulativa effekter 
Det finns andra ledningar till kumulativa effekter den första biten ut längs aktuella 
ledningen. 

 
5.8.1 Konsekvensbedömning 
Några kumulativa effekter har förutses och några konsekvenser finns således heller inte 
att redovisa. 

 
5.8.2 Skadeförebyggande åtgärder 
Inga skadeförebyggande åtgärder är aktuella att vidta. 

 

6 Samlad bedömning 

Metsä Tissue AB förordar ett bibehållande av befintlig ledning i dess nuvarande 
sträckning och tekniska utförande. Befintlig luftledning sträcker sig ca 700 meter genom i 
huvudsak öppet landskap. Ledningen berör inga kända natur- eller kulturmiljöintressen, 
bebyggelse, planer eller andra intressen. 

En översiktlig studie av alternativa lokaliseringar och utföranden har gjorts och utifrån 
denna gör Metsä Tissue AB bedömningen att ett bibehållande av ledningen är mest 
fördelaktigt såväl miljömässigt, som tekniskt och samhällsekonomiskt. 

Metsä Tissue AB bedömer att fortsatt drift och underhåll av den befintliga ledningen, i 
dess nuvarande sträckning och tekniska utförande, samlat innebär en obetydligt 
påverkan på människans hälsa och miljö. 
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