








En EAF ugn har så stor energifluktation över tid. Vid start smältning är det rena kortslutningen 
och reaktiva effekten, fasförskjutningen och flicker (snabba störningar) gör det nästan helt 
omöjligt att sammankoppla med annat.

Så argument som effektförluster i markkabel för ca 5 km kabel är icke relevant. Däremot bör 
man vid beräkning av magnet och spänningsfält inse att strömförbrukningen i kraftledningen inte 
är kontinuerlig utan mera ON/off. 
Borde kunna ge impulsspikar vilket ge betydligt högre fält än beräkningen anger. En 
markkabelförläggning bör ge en helt annan möjlighet att hantera det.

Ytterligare nackdelar med luftledning är att det uppstår fräsande ljud vid speciellt fuktig väderlek. 
I Oxelösund förekommer just denna typ av väderlek stor del av vinterhalvåret.
Att ha en ledning genom bostadsområden där ljud kommer och går beroende på drifttillståndet 
hos SSAB har inte kommenterats. Normalt har företag kravet att nattetid inte belasta 
bostadsområden med ljud > 40 dB under nattetid.

Så jag anser att utredningen för området Stjärnholm till SSAB bör göras om med inriktning på 
bättre teknikval och verkligen studera vilka andra dragningsalternativ som finns. Ex kan man gå 
med kabel över Vivestaviken??
Hela utredningen fokuserar på att undvika vissa naturområden men tar ingen som helst hänsyn 
till kommunens innevånare. Markkabelns betydligt smalare kabelkorridor samt mindre bieffekter 
och visuellt påverkan borde öppna för fler alternativ.

När valet väl är gjort så kommer kommunen att behöva leva med dess nackdelar i överskådlig tid. 
Det finns all anledning att verkligen studera alternativen och välja bästa teknik för att minimera 
intrånget på framförallt tätbebyggt område.
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uppåt 10 000 besökare årligen? Ska det bli en miljö där man måste tänka till ordentligt innan man installerar 
en bevattningsanläggning eller ett nytt elstängsel? 

Vi menar att dessa planer innebär en dödsstöt för vår verksamhet. Vattenfall kan omöjligen, med berått 
mod, genomföra en sådan utplåning av vår verksamhet! 

Vi har arbetat i ur och skur, med kropp och själ, året runt alla dagar, ofta långa nätter med kalvningar och 
lamning, och med stor envishet och övertygelse utvecklat ett levande ekologiskt lantbruk med stor 
mångfald. Det har blivit en populär besöksnäring där stadsbor och människor i alla åldrar kan diskutera med 
”en äkta bonde”, få njuta av en lantlig idyll med närodlade nylagade varma luncher, se ett levande lantbruk, 
och få en koppling till matens ursprung.

Det kan väl inte få förstöras av er nya kraftledning? 

dag som ovan, 



 samrad@rejlers.se 

Angående fastigheten 

Jag har inga invändningar mot att ledningen ska dras enligt alternativ 1D. SSAB måste få sitt elbehov 
tillgodosett. 

Avståndet till de två befintliga 130 KV som passerar utanför vår fastighet är knappt 100 m från den 
närmaste fasledningen till ett av våra bostadshus. Byggs den nya ledningen på norra sidan av befintlig 
ledning kommer det avståndet att bli ca 70 – 80 m. Enligt vad som sas på informationsmötet ska 
ingen ledning ligga närmare någon bostad än 100 m. Därför kräver jag att den nya ledningen placeras 
söder om befintliga 130 KV ledningar. 

Önskar få en svar på att ni har fått mailet. 

Med vänlig hälsning 
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Synpunkter gällande pågående samråd avseende nya 130 kv-ledningar
mellan Hedenlunda och Oxelösund, Södermanlands län.

Som berörd samfällighet har vi tagit del av samrådsunderlag från Vattenfall Eldistribution 
AB (nedan Vattenfall) och vill härmed framföra våra synpunkter.

I Vattenfalls samrådsredogörelse 2019-11-13 punkt 5 Enskilda särskilt berörda sid.33 står 
att läsa följande : 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag skickades per brev den 24 maj 
2019 till samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter 
inom 200 meter från de aktuella ledningssträckningarna. Sista svarsdag för 
samrådssynpunkter var den 26 juni 2019.

Då vår vägsamfällighet, Ändebolsvägens Samfällighetsförening varken har mottagit 
information eller blivit kallad till samråds- eller informationsmöten, har information om det 
pågående projektet hämtats från Vattenfalls hemsida. Våra medlemmar som är direkt 
drabbade med intrång på sina fastigheter har även bidragit med information.
Flera av våra medlemmar har fastigheter som används som fritidsboende. Man har 
förväntats läsa lokal press och på så sätt ta del av det kommande och tänkta projektet. 
Många som kan komma att bli berörda har alltså inte fått någon information.

Vi anser att det är oacceptabelt att Vattenfall inte kallat oss som sakägare och berörda i 
ärendet. P.g.a. detta har vi därför inte haft möjlighet att vara med och kunnat påverka val 
av stråk. Nu har sista svarsdag för att lämna in samrådssynpunkter passerats, och vi 
kräver därför omtag av hela proceduren, samt att ny kallelse går ut till alla berörda parter. 
Allt annat är upprörande odemokratiskt.
Vi kräver också att denna skrivelse med våra synpunkter skall biläggas i sin helhet till den 
bilaga med övriga yttranden som Vattenfall senare skickar till Länsstyrelsen.

Hur vi berörs av kraftledningen
Sammanlagd vägsträcka i vår vägsamfällighet är ca. 3km. Om Vattenfall väljer ett 
utförande med luftledning, ser man på kartbilden av det valda stråket 1B att över halva 
denna sträcka kommer belastas av kraftledningen med tillhörande gigantiska s.k. 
julgransstolpar i stål och eventuella stag-förankringar. Ett orosmoment är att stolparna med 
stag och dess fundament kommer placeras mycket nära den befintliga vägbanan och 
diken, vilket skulle försvåra underhållsarbeten som kantslåtter och snöröjning.
Vi är också oroliga över att anläggningsarbetet kommer utgöra mycket stora störningar 
och hinder för framkomligheten för boende, besökare och kunder till de fastigheter som 



bedriver näringsverksamhet längs vår väg. Skador på vägbana och diken, samt störningar 
på den fiberkabel som ligger nergrävd i vägbanan och våra diken är ett annat 
orosmoment.

Längs vår väg finns det minst ett 20-tal permanentboende, och minst lika många 
fritidsboende. Det är alltså många som kommer drabbas på denna korta vägsträcka.
Flera fastigheter längs vår väg bedriver näringsverksamhet med bl.a jordbruk, 
djuruppfödning, gårdsbutik och kaféverksamhet, försäljning av honung, besöks- och 
turistnäring samt rekreation, övernattningar och loppis. En eventuell luftledning kommer att 
innebära flera negativa konsekvenser för dessa näringsidkare, och även för fritidsboende 
och besökare.
Längs med vår smala grusväg kan man i dag, till stor glädje för alla, få upplevelsen av det 
riktiga ’’landet’’, där man möter böljande fält med havre eller blommande raps, faluröda 
torp och gårdar, naturbeteshagar och slåtterängar. I hagarna betar får med lamm, kor med 
kalvar, hästar med föl och man kan se tamgrisar som bökar i sina fållor. Till och med 
hönsen och ankorna vistas utomhus i denna idyll som snart ser ut att vara ett minne blott. 
Flera av dessa djurbesättningar är av utrotningshotad gammal svensk lantras som Sverige 
genom EU har åtagit sig att bevara. Besättningsägarna riskerar att få upphöra med sin 
verksamhet och sin bevarandeavel då markerna p.g.a. Vattenfalls intrång inte kommer 
räcka till eller bli obrukbara. Hänsyn måste tas till säkerhetsavstånd från stolpar, ledning 
och det elektromagnetiska fältet.  Det elektromagnetiska fältet riskerar även att göra 
stängsel strömförande, och avsaknaden av bin som är otroligt känsliga för den samma 
kommer inte längre att pollinera grödorna.
Om flera av de ovanstående verksamheterna tvingas lägga ner, eller flytta blir vår väg 
snart ett öde vägstråk.

Vår väg används i dag flitigt som cykel- och ridled, promenadstråk och motionsspår av 
turister, besökare, fritidsboende och bofasta. Vem kan tänka att ta sig en joggingtur, ridtur 
eller att gå på promenad i det elektromagnetiska fältet med sin nyfödda i barnvagn under 
en sprakande kraftledning? Vilka föräldrar kan tänka sig plocka smultron med sina barn i 
dikesrenarna eller lära sitt barn cykla på vår väg som kommer ha formen av en allé med 
skyhöga kraftledningsstolpar? Ett obehag kommer kännas när man vill ut och gå på 
promenad med hunden, speciellt när man läser skylten som kommer sitta på varje stolpe:
VISTAS EJ NÄRA stolpe och stag VID ÅSKVÄDER !

Sammanfattning
Vi anser att projektet har så stor inverkan på landskap och kulturmiljö att det bör 
underställas stora miljökonsekvensbeskrivningen.
Vi motsätter oss en luftledning och förordar en markkabel som gör att man kan fortsätta 
sitt jordbruk eller annan näring utan lika stor påverkan. En markkabel minskar markintrång 
och klimatpåverkan, samt minskar den elektromagnetiska strålningen. Vidare påverkas 
inte i lika stor utsträckning kulturmiljön eller friluftsliv, samt framtida utveckling av fastighet 
och bygd.
Vi förstår inte varför Vattenfall väljer att våldföra sig på jungfrulig mark när det redan finns
befintliga ledningsgator och annan infrastruktur att använda för detta projekt.
Vi anser också att det är fel att våra fastigheter sjunker i värde, och blir näst intill omöjliga 
att sälja, samt att de som bedriver näringsverksamhet längs vår väg får minskade eller rent 
av uteblivna inkomster på bekostnad av att SSAB först nu har tagit sitt förnuft till fånga och 
vill minska sina koldioxidutsläpp.
Vi behöver också rekreationen på våra fastigheter. Natur- och miljövärdet av dess 
omgivningar betyder oerhört mycket för vår fysiska och mentala hälsa.

























Synpunkter från sakägande gällande Vattenfalls planerade dragning av en 
kraftledning mellan Hedenlunda och SSAB Oxelösund. 
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Miljökonsekvenser av 2x130kV-ledningar 
mellan Hedenlunda och Oxelösund 
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Bakgrund/kritik 
SSAB önskar utveckla en mer miljövänlig stålproduktion i 
Oxelösund. Genom att avveckla sina två masugnar som idag 
drivs av kol, och ersätta dessa med en ljusbågsugn som 
istället drivs av el bidrar man till att minska Sveriges totala 
koldioxidutsläpp. Tanken är god. Sverige måste ta sitt ansvar 
för att nå de uppsatta miljömålen, och minska den globala 
uppvärmningen. 

För att tillgodose SSABs behov av el planerar Vattenfall att 
dra två nya 130kV-luftledningar mellan Hedenlunda och 
stålverket i Oxelösund. På informationsmötet i Nyköping 
2019-11-27 framkom tydligt att Vattenfall p.g.a. den 
betydligt högre kostnaden, samt den enligt Vattenfall 
tekniska svårigheten med en markkabel, förordar 
luftledning.  

Luftledningar är inte bara förstörande av landskapsbilden 
och tar betydligt mera mark i anspråk, det är också en 100-
årig föråldrad teknik. Luftledning är kortsiktigt ekonomiskt 
tänkande. Vi menar att Vattenfall borde tänka om, använda 
bästa möjliga teknik och förlägga kablarna i mark. Kablar 
för ändamålet och kompetens för att utföra arbetet med de 
samma finns i Sverige idag.  

På så sätt minskas den elektromagnetiska strålningen, samt 
intrånget på tomtmark, skog, beteshagar och produktiv 
jordbruksmark. Vår vackra omgivning kommer heller inte 
förfulas i lika stor utsträckning.  

Vi anser också att Vattenfalls samrådsunderlag var 
undermåligt och bristfälligt. Informationen har varit 
otillräcklig för ett så stort och miljöpåverkande projekt. 
Tiden för att inkomma med synpunkter har också varit allt 
för kort.  

Vi menar att vi inte har fått vara delaktiga i hur vår närmiljö 
kommer användas och förändras. Det har varit mycket svårt 
att få en helhetsbild och förstå konsekvenserna av projektet.  

Samrådsmötena var röriga, kaotiska och informationen 
bristfällig. Kartunderlagen är svårtolkade då man varken ser 
ekonomibyggnader eller fastighetsgränser. För att försöka 
förstå, har vi fått använda flera olika kartunderlag och 
måttband för att beräkna avstånd från ledningsgatan till 
våra byggnader. Resultatet visar med tanke på den 
elektromagnetiska strålningen att det är illavarslande nära.



 
 hade varken mottagit information 

eller kallelse till samråds- eller informationsmöten. Vi 
påpekade detta för Vattenfall och skickade in ett yttrande 
som vi krävde skulle biläggas till övriga yttranden. 

Vattenfall svarar oss efter två veckor: 

Vi kommer att bilägga er skrivelse med synpunkter i sin helhet 
till övriga yttranden som skickas till Länsstyrelsen. 
Tyvärr var det en felformulering om samfälligheter i 
samrådsredogörelsen.  
I samrådet har berörda fastighetsägare och fastigheter som ingår 
i en samfällighet och är direkt berörda fått en avisering. Övriga 
har fått information via annons. 

Vattenfall har reviderat texten i samrådsredogörelsen 
2019-12-16 och uteslutit delen om samfälligheter. 

Felaktigheter i samrådet 
I samrådsredogörelsen hade vårt yttrande, enligt vad 
Vattenfall kallar det, ’’fallit bort’’. Efter att vi påpekat detta 
infördes vårt yttrande till slut i bilaga 9, där alla sakägares 
yttranden finns. Vi tror och hoppas att det är dessa 
yttranden i sin helhet som bildar underlag när Länsstyrelsen 
och Energimarknadsinspektionen tar ställning till projektet 
och inte den till Vattenfalls fördel censurerade versionen i 
samrådsredogörelsens sammanställning. 

I Vattenfalls samrådsredogörelse 2019-11-13 punkt 5 
Enskilda särskilt berörda sid.33 stod tidigare att läsa 
följande:  

Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag 
skickades per brev den 24 maj 2019 till samtliga lagfarna och 
taxerade fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 
200 meter från de aktuella ledningssträckningarna.  
Sista svarsdag för samrådssynpunkter var den 26 juni 2019. 

Avelsbaggarna utanför det nybyggda fårhuset









Vår gemensamma väg blir en öde väg 
Sammanlagd vägsträcka i vår vägsamfällighet är ca. 3 km. 
Enligt Vattenfalls kartunderlag kommer 1,5 km av vår väg 
belastas av kraftledningen med gigantiska, uppemot 65 m 
höga s.k. julgransstolpar och fundament med en bas om 
10x12 m. Dessa kommer placeras på ett avstånd om 200 m 
mellan varje stolpe i en ledningsgata som blir 65 m bred. 
Detta är det första besökare, kunder och boende kommer 
mötas av när man svänger av väg 52 in på den smala 
grusvägen mot våra fastigheter. Information och kallelse till 
samrådsmöten har endast utgått till de fastigheter som 
befinner sig inom 200 m från den aktuella lednings-
sträckningen. Övriga har förväntats läsa annons i lokal 
media. Detta är helt förkastligt då hela vår närmiljö 
kommer påverkas och ändras på ett dramatiskt sätt, utan att 
man som fastighetsägare har fått vara med att påverka. Flera 
fastigheter längs vår väg används som fritidsfastigheter med 
ägare som dessutom bor på annan ort och inte har tillgång 
till lokaltidningen. Längs vår väg finns det minst ett 20-tal 
permanentboende, och minst lika många fritidsboende. Det 
är alltså många som kommer drabbas av Vattenfalls planer 
på denna korta vägsträcka. Ett flertal fastigheter längs vår 
väg bedriver näringsverksamhet med bl.a jord- och 
skogsbruk, djuruppfödning, gårdsbutik och kaféverksamhet, 
försäljning av honung, besöks- och turistnäring samt 
rekreation, övernattningar och loppis. En eventuell luft-
ledning kommer att innebära flera negativa konsekvenser 
för dessa näringsidkare, och även för fritidsboende, besökare 
och kunder som promenerar längs vägen eller rör sig i skog 
och mark. Risken finns att flera av de ovanstående 
verksamheterna tvingas lägga ner då markerna på grund av 
Vattenfalls intrång inte kommer räcka till eller bli obrukbara 
samt att kunderna på grund av den förstörda miljön helt 
enkelt uteblir. Därmed minskade eller rent av uteblivna 
inkomster. Förutom den stora visuella förfulande 
förändringen av närmiljön kommer ett stort obehag infinna 
sig när man vill ta sig en joggingtur, ridtur eller promenad i 
det sprakande elektromagnetiska fältet längs vägen.  
Vilka föräldrar kan tänka sig plocka smultron med sina barn 
i dikesrenarna eller lära sitt barn cykla på vår väg som 
kommer ha formen av en allé med skyhöga kraftlednings-
stolpar med varningsskyltar; Vistas ej nära stolpe och stag vid 
åskväder. Vår väg kommer snart bli ett öde vägstråk.  
Vi behöver också rekreation på våra fastigheter. Natur- och 
miljövärdet av dess omgivningar betyder oerhört mycket för 
vår fysiska och mentala hälsa i vardagen och på fritiden. 

Infarten till fastigheten. Här vill Vattenfall dra sin luftledning. Denna kommer dominera gårdsbilden totalt.



De små och medelstora företagen, och människor på 
landsbygden får inte offras när större företag önskar 
expandera. Man måste få fortsätta med sin gröna näring, 
besöks- och turistnäring. Detta är viktigt för alla invånarna, 
och för upplevelserna av Sörmland.  

Det här är vår historia, andra som kommer ligga under 
Vattenfalls kraftledningen har sin att berätta. 
Vi är inte emot att SSAB behöver mera el och vill minska 
sina koldioxidutsläpp.  
Vi vill inte bromsa utvecklingen i ett modernt samhälle utan 
vi vill att Vattenfall tänker om, utnyttjar befintlig 
infrastruktur, använder modern teknik och gräver ner sin 
kabel. 

Avslutningsvis 
Vi lever i ett vacuum just nu, går bara här och väntar och 
hoppas på positiva beslut. 
Vågar inte starta nya projekt, påbörja renoveringar eller göra 
större investeringar i företaget. Stämningen är låg. Grannar 
pratar om att sälja och flytta. Några har intagit strutsstadiet, 
handlingsförlamade. 

Det är mycket svårt att förstå Vattenfalls arrogans, och hur 
vi bemöts utan någon som helst förståelse eller empati. Det 
är för mycket prat om pengar och teknik. Människan, 
företagarna och landsbygdens djur glöms bort. 
Naturupplevelser och kulturmiljö står i vägen, och ska 
ersättas av 65 m breda elektromagnetiska kalhyggen rakt 
genom Sörmlands hjärta.  

Får det verkligen gå till så här i Sverige år 2020? 

Länsstyrelsen och de berörda kommunerna måste ta sitt 
ansvar för sina invånare. Vi behöver hjälp när Vattenfall 
bokstavligt talat kör över oss. 

Nyfiken lammunge framför den restaurerade ladugården från 1800-talet

Vänliga hälsningar 

 



Miljökonsekvenser av ledning mellan Hedenlunda och SSAB Oxelösund. 

Vi yrkar på att Länsstyrelsen kräver en Specifik miljöbedömning inkluderande en 
miljökonsekvensbeskrivning av Vattenfall eftersom vi anser att ledningen 
medför en Betydande Miljöpåverkan. 

Idag har vi ett vackert landskap och i Katrineholms kommun heter det ” Sveriges Lustgård” 
Med Vattenfalls planer att bygga en enorm luftburen kraftledning har vi ingen Lustgård kvar. 
Var vi åker i den här delen av Sörmland kommer vi att se stora stolpkonstruktioner med 
kraftledningar som avviker från naturen - en ful natur  

Påverkan på människor 
De som arbetar under dessa kraftledningar får endast göra det i 2 timmar i taget!!! 
Bostäder bör inte ligga närmare än 200 m för att inte människorna ska påverkas av strålningen.  
Hur ska det fungera?        
Från väg 52 (Dämbol) mot Björkvik väg 216 finns det 15 fasta hushåll och en hästgård på en sträcka 
av en kilometer 
Här är tänkt att kraftledningen ska dras 15 – 50 m från bostadshusen. Där ska vi vistas i strålningen 
24 tim/dygn!!! Detta medför risker för vår hälsa.  

Landskapsbilden. 
Turism och rekreation står Sörmland för. Det finns orörd natur för fritidsaktiviteter 
av många slag. Djurlivet är rikt i skogarna och i våra vattendrag  har vi utter, bäver och fåglar som 
strömstaren och kungsfiskaren   
Besöksnäringen är stark i Sörmland då vi har Stockholm med omnejd bara några mil från oss.  
Hur ska dessa näringar kunna leva vidare och nya komma igång. Vi behöver få njuta av vår vackra 
omgivning – inte förfula den.       
Vart vi än vänder oss kommer vi att se dessa enorma stålkonstruktioner.
Vi behöver vår jordbruksmark för odling och för våra betesdjur.  
Skogen som tas ner för en kraftledning kommer inte ersättas. Vid normal avverkning planteras ny 
skog. 

Sverige strävar efter ett bra klimat. Med en ny luftburen kraftledning ökar vi CO2 halten 
Vattenfall kan lösa energiförsörjningen till SSAB på andra sätt - jordkabel. 

En levande landsbygd har varit ett motto för kommuner och regeringar. Vattenfall motverkar detta 
arbete genom att vilja bygga en enorm kraftledning genom Sörmland      
Att driva företag, besöksnäringar och en levande turism kommer att minska. 

Finns bara ett alternativ: Dra ledningen som jordkabel 

MVH

Björkvik 



Kopia skickad till Länstyrelsen i Södermanlandslän (dnr 4506-2019) 
Avdelningen för landsbygd,  
Avdelningen för natur och miljö  
Avdelningen för samhällsbyggnad 

Hej Mitt namn är  och jag skriver till er för att jag angelägen om att  planeringen 
av SSABs och Vattenfalls elkabel görs ärligt och korrekt. 

Jag motsätter mig verkligen inte att SSAB ska göra en miljövänlig satsning men det måste ske utan att 
Sörmländsk natur kultur och unika natur får betala ett för högt pris. Det handlar om att det gör intrång i en 
natur, miljö och kulturbygd - de tar anspråk mark för all framtid. Marken värderas högt även avseende 
rekreation och besöksnäringen ökar och är en framtid för många företagare. Det gäller även att hushålla med 
den orörda natur som vi har kvar i Sörmland. En natur både skog, åker och hagar som har förvaltats och 
formats genom århundraden  ska inte lättvindigt kunna rivas upp. 

En ansvarsfull samordning av den regionala utbyggnaden av elnätet är viktigt. Vårt län kommer behöva 
utöka och förstärka  elnätet så denna dragning är inte den första vi ser - och då behövs det göras en 
samhällsplanering av andra än privata aktörer som eventuellt ser fördelar som ledningsägare på bekostnad 
av återigen Sörmländsk natur och miljö. Har länstyrelsen någon person som arbetar med planering för 
framtida elnätsbehov? 

SSAB behöver 400kV till en ljusbågsugn i full drift. Vattenfall har fått i uppdrag att bygga nät med 130 x 2 
kV vilket är till provdrift av ljusbågsugnen. Då SSAB är färdiga med provdriften kommer de 
behöva 400kV. SSAB räknar med att ha en nydragen 400 kV  2030. 
Det ligger mycket nära tillhands att Vattenfall nu drar en 2x130kV för att sedan relativt enkelt uppgradera 
till 400 kV. Sannolikt är det enklare att få igenom tillstånd för  2x130kV först och sedan utöka  med 
ytterligare 1 eller 2 130 kV eller en för 400. 

Det är fullt möjligt att gräva ner elledningar även en  400 kV ledning. Det är även fullt möjligt att lägga ner i 
vatten. Det finns de som hävdar att föredra även för reparationer och underhåll och risk mässigt är det att 
föredrar markkablar jämfört med luftkablar. Det är dyrare att gräva ner en kabel än att dra den i luften MEN 
då har man inte räknat på att det är den Sörmländska naturen som får betala priset - skogen, hagarna 
kulturbygden kommer inte att ges tillbaka någon gång - troligen tvärtom för då det redan går en kraftledning 
så kan man lika gärna dra en och en till... låt SSAB finansiera merkostnaden av en nedgrävning - i det långa 
loppet kan  den kostnaden inte vara stor för SSAB.   

Danmark har hunnit ta beslut om att gräva ner alla kablar över 130KV liknande beslut är på väg i Tyskland - 
detta för att hushålla med vår mark, vår miljö och vår natur. 

Även om vi inte har ett naturreservat just på vår mark så har vi en unik natur - rik viltstam - vi har berguv, 
flera kungs- och havsörnar, lodjursfamilj, orre och tjäder mfl. Vi har sparat urskog i vår skogsbruksplan, vi 



har stora modersträd vi har betesmark som finns markerade på kartor sedan 1600-talet. Vi har unika 
stensatta dammbygnader från 1800-talet. Allt detta i  just i Vattenfalls planerade korridor. Och detta är bara 
vi - likadant ser det ut hos våra grannar där naturen har fått stå orörd och väl förvaltad. Vi har en nästa 
generation brukare som ser framtiden i just att vår natur är värdefull -besöksnäringen ökar. Om vi inte har 
en natur och en miljö här så kommer inte dessa företagare att finnas. 

Så låt inte Vattenfall få bygga en luftledning som dessutom går till en provdrift hos SSAB. Det är på 
bekostnad av Sörmlands unika natur och kultur miljö och framtida näringar. Låt dom dra ledning  men på 
bekostnad av SSABs kalkyl i början av 2020-talet och inte vår orörda skogar för all framtid - låt dom gräva 
ner kabeln oavsett om de väljer 130 eller 400kV. 

Tack för att ni har läst detta - det är viktigt 
Vänligen 
--  



Bäste , 

Jag hade ett bra telefonsamtal med  igår eftermiddag gällandes ert förslag om planerad 130 kv 
ledning mellan Hedenlunda och Oxelösund. 

Jag berättade för  att jag inte dök upp på informationsmötet i November förra året då jag inte kunde se 
att det förordade stråket berör min fastighet. 

Se bifogad fil. Min fastighet ligger nämligen mellan  inte 
med i det utsända materialet ifrån er, vilken förvånar mig. Därmed har jag aldrig fått möjligheten att bemöta 
ert förslag om sträckan, 1B-1-1D. 

Sedan noterar jag i erat informationsblad från i November att dvs yttranden etc har medfört att ni har på 
förslag att ta den längsta och dyraste sträckan (1B-1-1D) som nu också visar sig gå rätt över min fastighet, 
då jag har fått en kompletterande karta med era avsikter och som denna gång har  

 Hade varit tråkigt utan dem. 

Återigen, så är inte ert förordade stråk (1B-1-1D) ett bra förslag och jag ber er att hitta ett annat alternativ 
som inte berör min fastighet. 

Hälsningar, 













 Hej 
Har fått uppgift från Länsstyrelsen att mitt ärende ska skickas till er, skickade det i första hand till 
Länsstyrelsen i Södermanland. 

<-----Ursprungligt Meddelande-----> 

From: 
Sent: 25/2/2020 7:40:05 PM  
To: sodermanland@lansstyrelsen.se  
Subject: Miljökonsekvenser av ledningen mellan Hedenlunda och SSAB Oxelösund 

Hej 
Jag är en av dem som har ett hus i närheten av den planerade kraftledningen mellan Hedenlunda och 
Oxelösund 
Känner en oro för hur den kommer att påverka miljön i mitt närområde  för människor, djur och växter 
under överskådlig tid. 
Får denna utbyggnad fortsätta av luftlledningar kommer det ligga som ett spindelnät över Sverige så 
småningom när efterfrågan på el ökar. 
Anser att det vore bättre med en nergrävd jordkabel ,det skulle minska miljöpåverkan väsentligt, dessutom 
slapp man se de fula  
ledningsstolparna i landskapet. Bara fördelar med en nergrävd kabel. 

Därför anser jag att länsstyrelsen bör kräva en specifik miljöbedömning innehållande en 
miljökonsekvensbeskrivning av Vattenfall. 
Ledningen medför ju en betydande miljöpåverkan så det är inte mer än rätt att det görs ordentlig utredning 
av Vattenfall från början. 

Med vänlig hälsning 
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Från:
Till: Samråd
Ärende: Sv: Fråga om nya kraftledningar
Datum: den 28 september 2020 10:44:25
Bilagor: image001.png
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Hej!

Stockholm Skavsta Flygplats AB har inget att erinra mot etableringen av 130 kV kraftledning mellan Hedenlunda och
SSAB i Oxelösund med sträckning enligt den bifogade kartan i ert mejl nedan. Vi bedömer att verksamheten på Skavsta
flygplats inte påverkas då den föreslagna sträckningen är för långt från flygplatsen för att kunna påverka lägsta
flyghöjder i våra hinderytor samt också för långt ifrån för elektromagnetisk påverkan flygplatsens markbaserade
radionavigationsutrustning.

Med vänlig hälsning

Luftrum- och Miljöansvarig

Stockholm Skavsta Flygplats AB
Box 44
611 22 Nyköping

www.skavsta.se

Tänk på miljön innan du skriver ut denna e-post.
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