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ANGÅENDE HEMSTÄLLAN OM BESLUT ENLIGT 6 KAP. 26 § 
MILJÖBALKEN HURUVIDA PLANERADE 30 KV 
MARKKABLAR TILL ÄLMEDAL OCH HORSHAGA 
VINDKRAFTPARKER I UPPVIDINGE KOMMUN KAN ANTAS 
MEDFÖRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Ref till handling inkom 2021-07-09

BESLUT 
Länsstyrelsen beslutar att ovan nämnda projekt kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Detta beslut får inte överklagas.

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
EON Energidistribution AB har i skrivelse anhållit om Länsstyrelsens beslut om 
huruvida planerade 30 kV markkablar till Älmedal och Horshaga vindkraftparker 
i Uppvidinge kommun kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Hemställan gäller enbart markkablar till Älmedal och Horshaga vindkraftparker 
och inte som enligt samrådet även till Rosenholms vindkraftspark. Samråd 
genomfördes 2021-05-19-2021-06-18, Länsstyrelsens ärendenummer 407-3179-
2021.

MOTIVERING TILL BESLUTET 
Länsstyrelsen gör bedömningen att föreslagna åtgärder i projektet kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan i miljöbalkens mening. 

Det är framförallt avvägningen mellan alternativen H1 och H2 som är svårast. 
Länsstyrelsen anser att H2 inte bör genomföras av nedanstående skäl. En process 
har startat med en reservatsbildning som knyter ihop de båda naturreservaten 
Ösjöbol och Horshaga fly. Genom Horshaga fly passerar en luftledning som ur 
naturskyddssynpunkt på sikt bör tas bort. Ledningen fanns dock på plats innan 
reservatet bildades och nu är det svårt att få till en ändring. 
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En ny ledningsdragning genom området bör omfattas av reservatsbestämmelser. 
Det är olämpligt med en ledning genom det område som är tänkt att omfattas av 
en reservatsbildning av tre skäl.  

1. Länsstyrelsen prioriterar skyddad natur framför icke skyddad natur.

2. I området förekommer skyddsvärd och störningskänslig fågelart. Denna är i 
behov av större sammanhängande skogsområden för sin häckning. En 
ledning genom området skulle kunna innebära en ökad risk för störning om 
åtgärder akut behöver vidtas för exempelvis ett ledningsbrott. Det är av större 
vikt att bevara natur som inte påverkas av exploateringar såsom vindkraft, så 
att kvarvarande naturområden hålls intakta och är tillräckligt stora för att de 
ska fungera som refugier för växter och djur. Tillsammans med 
vindkraftsexploateringen kan därför H2 som går genom obanad terräng 
komma att medföra en kumulativ effekt i landskapet.

3. Reservatet kan komma att skötas genom naturvårdsbränning. Länsstyrelsen är 
osäker på i vilken mån en markkabel kan komma i konflikt med en sådan 
åtgärd om det finns restriktioner mot naturvårdsbränning på grund av elkabel. 
I det fallet kan elkabeln medföra hinder för en ändamålsenlig skötsel av 
reservatet.

Med hänsyn till ovanstående görs följande bedömning av betydande 
miljöpåverkan:

En kabeldragning i enlighet med H2 kommer att till någon del påverka ett större 
sammanhängande skogsområde och bidra till kumulativa effekter i enlighet med 
miljöbedömningsförordningen § 11 punkt 2 och § 12 punkt 3 d samt påverkan på 
naturreservat, om än under bildandeprocess § 12 punkt 3 g. Åtgärden kan till viss 
del komma att påverka syftet med bildandet reservatet och dess skötsel. 

Kabeldragning kan också försvåra för störningskänslig fågel. I övriga delar 
bedöms projekten inte uppnå graden av betydande miljöpåverkan. 

Eventuell inverkan på fridlysta arter, skyddade biotoper och skyddsvärda träd kan 
kräva en särskild prövning.

FORSATT ARBETE
Vatten 
I fortsatt arbete behöver påverkan på status och MKN bedömas med en 
motivering till den bedömningen. Anmälan om vattenverksamhet ska inkomma 
till Länsstyrelsen för sådana åtgärder som kräver anmälan då arbete utförs inom 
ett vattenområde. Eventuella skyddsåtgärder för att minimera risk för påverkan 
vid vattenpassagerna bör beskrivas i MKB:n och senare hanteras mer i detalj i 
anmälan om vattenverksamhet. 

Kulturmiljö
Länsstyrelsen har inget ytterligare att tillägga än det som redan skrivits för ärende 
401-3179-2021. Länsstyrelsen vill dock upplysa om att ett separat samrådsärende 
enligt 2 kap. kulturmiljölagen (1988:950) initierats med dnr 431-3570-2021.






