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Anslutning av vindkraftsanläggningar i Uppvidinge kommun
E.ON Energidistribution (E.ON) planerar att bygga en ny transformatorstation söder om
Horshagaflyet. Från denna planeras 30 kV kraftledningar till tre vindkraftsindustrier: Horshaga,
Älmedal och Rosenholm. E.ON kungjorde 2021-05-28 i ortspressen om samråd rörande
lokalisering, omfattning och utformning samt de miljöeffekter som verksamheten kan medföra.
Synpunkter ska inkomma senast 2021-06-18. Nedan signatärer framför härmed följande yttrande.
Samrådsyttrande
Samrådet avser 30 kV ledningar från station Horshaga fly S till vindindustrier lokaliserade vid
Horshaga, Rosenholm och Älmedal. Vindindustrierna är för sin funktion helt beroende av aktuella
ledningar som ingår i en gemensam infrastruktur för vindindustrierna och samhör med
vindindustriernas projekt.
Samrådet utlyses också som ett gemensamt projekt för de tre vindindustrierna. Därmed utgör de tre
vindindustrierna tillsammans med samhörande infrastruktur ett sammanhängande projekt. En
sammanhängde MKB, omfattande ingående vindindustrier med tillhörande infrastruktur såsom
vägar, ytor och olika tekniska ledningsnät i och ovan mark, som belyser den sammanlagda
miljöpåverkan ska utarbetas för hela projektet, vilket är helt i överensstämmer med miljöbalkens
krav, syfte och mening.
I samrådsunderlagen och efterföljde MKB ska redovisas livscykelperspektiv för den sammanlagda
verksamheten vid identifieringen och ett kvalitativt helhetsbegrepp vid utvärderingen och
rapporteringen där bl.a. följande ska ingå:
– Information om hur mycket de sammanlagda projekten kommer att minska inbindningen av
koldioxid under vindindustriernas livstid.
– Information om vad de skadliga miljöeffekterna på växtligheten och andra näringskedjor i
omgivningen blir då de miljömässigt destruktiva och skadliga ämnen som epoxihartser innehållande
bl.a. bisfenol A (BPA), polykarbonat (PC) och andra tillsatsämnen som ingår i vindkraftverkens
turbinblad m.fl. anläggningsdelar med tillhörande infrastruktur i det sammanlagda projektet och
som under projektets livstid kommer att migrera ur dess ytor och genom urlakning ut i naturen.
– Information om vilka miljö- och hälsoeffekter som uppstår under vindkraftverkens och andra
anläggningars betongfundamentens livstid, inom dess etableringsområde och i dess omgivning, till
följd av t.ex. armeringskorrosion, sprickbildningar, söndervittringar / krackelering och/eller
saltsprängning (dvs. av salter som transporteras av markfukten, inträngning av sulfater och/eller
alkalier från marken som reagerar med cementpastan / ballasten, eller fukt/vattentransport som lakar
ut kalken i betongen) ur betonganläggningarna.
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– Kommer Ni som sökande i Er tillståndsansökan om vindkraftsverksamhet alternativt
ledningskoncession att i ansökan om tillståndsprövning och i samband med bygglovs- och
miljöprövning till berörda tillståndsprövande-, tillståndsbeslutande- och tillsynsansvariga
myndigheter försäkra och föreslå / uppge med användande av bästa möjliga teknik vilka
skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått som behövs / krävs för att varje ingående vindkraftverk
och andra anläggningsdelar under dess livstid inte ska, ja inte ens ska kunna tänkas, utgöra någon
som helst fara eller risk för personers / människors, egendomars, husdjurens och tamdjurens hälsa,
miljö, och säkerhet?
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— Information om vindkraftverksfundament(en) m.fl. fundament och grunder och andra
anläggningsdelar och infrastruktur såsom kablar mm. kommer tas bort helt ur marken i samband
med avveckling(en) av delar eller av hela verksamheten eller förblir de kvar i marken.

Yttrande
Beteckning

2021-06-18

FM2021-12492:5

Sida 1 (2)

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

E.ON Energidistribution AB

2021-05-19

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Er beteckning

Vår föregående beteckning

HKV PROD RPE INFRA FYSPLAN,
fysplan@mil.se

Yttrande avseende samråd enligt miljöbalken avseende
planerad 30 kV kraftledningar från Horshaga fly till
Rosenholm, Älmedal och Horshaga, Uppvidinge kommun,
Kronobergs län
Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.
För frågor i ärendet kontakta handläggaren enligt ovan.

Tf. C PROD RPE INFRA FYSPLAN
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

(BIV)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Försvarsmakten
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se
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Datum

.

Samråd angående planerade kraftledningar mellan ny transformatorstation söder om Horshagaflyet
och vindkraftsanläggningarna Rosenholm,Älmedal och Horshaga.
Jag är ägare till marken där ”Station Horshagaflyet” är placerad. Jag upplåter inte någon mark för
vindkraftverk, och har aldrig önskat ha någon station på mina ägor.
E.on hade planer på att bygga en ”station” i anslutning till befintlig 130 kV ledning. Jag tänkte då
att om den skall ligga på min mark så är det väl den bästa platsen. Efter mycken korrespondens,
signerade jag ett servitutsavtal, ”Station Horshagaflyet”, något jag idag jag gärna ville haft ogjort.
Om vindkraftsanläggningarna och ”Station Horshaga blir byggda, så gäller det att försöka påverka
resten på bästa sätt.
På fastigheten

bedrivs traditionellt skogsbruk och då uppstår några frågor:

Blir det några begränsningar vid korsning av kabelschakt med skogsmaskin eller skotare?
Blir det några begränsningar vid korsning av kabelschakt med arbetande markberedare?
Varför kan inte luftledningar stå nära vindkraftverk? Vilket avstånd är ”nära” ?
Tacksam för svar.
Hälsningar

241 91 Eslöv

2021-09-23

Bäste

Eslöv 2021 06 08
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E.on Energidistribution AB
205 09 Malmö
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E.ON Energidistribution AB
Via e-post
@eon.se

SAMRÅD GÄLLANDE NYA KRAFTLEDNINGAR MELLAN
HORSHAGAFLY OCH DE PLANERADE
VINDKRAFTPARKERNA HORSHAGA, ÄLMEDAL OCH
ROSENHOLM I UPPVIDINGE KOMMUN
Ref. till samrådshandling daterad maj 2021
BESKRIVNING AV ÄRENDET
Länsstyrelsen har fått in en begäran om undersökningssamråd enligt bl.a. 6 kap.
23 § miljöbalken (1998:808, MB). Det framgår att samrådet även avser de
formella kraven för ett avgränsningssamråd samt beslut om betydande
miljöpåverkan. Samrådet ska även innefatta samråd enlig 12 kap. 6 § miljöbalken.
E.on ber länsstyrelsen att lämna synpunkter på redovisade alternativ och även
lämna information om eventuella förekomster av skyddsklassade artförekomster,
synpunkter och krav på inventeringar och krav på eventuell arkeologisk
utredning.
Samrådet avser nya planerade 30 kV kraftledningar mellan transformatorstationen
Horshaga fly S och de planerade vindkraftsparkerna Horshaga, Älmedal och
Rosenholm i Uppvidinge kommun. Det finns flera olika alternativ presenterade
för ledningsdragningar ut till de tre vindkraftparkerna. Preliminärt har E.on
avfärdat ledningsdragningar genom Horshaga fly och obruten terräng.
LÄNSSTYRELSENS SYNPUNKTER
PRÖVNING

Länsstyrelsen bedömer att det i detta fall, där frågan om huruvida åtgärderna kan
medföra betydande miljöpåverkan inte är bestämd enligt förordning utan måste
prövas, att det är lämpligt att undersökningssamrådet och eventuellt
avgränsningssamråd sker separat. Länsstyrelsen emotser därför att en
samrådsredogörelse inkommer till länsstyrelsen efter undersökningssamrådet.
Länsstyrelsen vill även få ett förtydligande för vilka ledningsdragningar tillstånd
ska sökas bland de alternativ som presenteras i samrådshandlingarna.
Länsstyrelsen kan därefter ta ställning i ett beslut angående betydande
miljöpåverkan.

Postadress
351 86 VÄXJÖ
Kontakt i detta ärende

Gatuadress
Kungsgatan 8

Telefon
010-223 70 00

Telefax
010-223 72 20

E-post
kronoberg@lansstyrelsen se

Webbplats
www.lansstyrelsen se/kronoberg
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Samråd enligt kulturmiljölagen och samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken prövas
av annan enhet på länsstyrelsen. Handläggningen av de ärendena kommer dock
att ske med beaktande av detta samråd. Länsstyrelsen har vidaresänt förfrågan om
samråd enligt kulturmiljölagen och enligt 12 kap. 6 § MB till de enheter som
arbetar med dessa prövningar (kulturmiljöenheten resp. naturskyddsenheten).
NATURSKYDD

Allmänna synpunkter
Alternativet att gräva ner ledningen genom Horshaga fly A2 kan innebära att
projektet uppnår betydande miljöpåverkan och undanbedes. Alternativen H2b,
H2 och A3 som går i obanad terräng väster om Horshaga fly och Horshagasjön
är särskilt känsliga alternativ och bör strykas från alternativen.
Den 19 maj 2021 beslutade länsstyrelsen om bildande av naturreservatet
Horshaga fly. Norr om Horshaga fly ligger naturreservatet Ösjöbol bildat den 8
september 2009. Länsstyrelsen har för avsikt att binda samman de två
naturreservaten Horshaga fly och Ösjöbol och att återställa hydrologin i området.
Det område som berörs redovisas på bifogad karta. Länsstyrelsen förordar att
ingen ledningsdragning görs i Ösjöbol naturreservat eller i den tilltänkta
reservatsutökning som binder ihop Naturreservaten Horshaga fly och Ösjöbol,
alternativ H2, H2b.
Länsstyrelsen anser att det bästa för naturreservatets värden vore att även gräva
ner befintlig luftledning som löper genom naturreservatet Horshaga fly utanför
skyddad natur. Om en sådan prövning ska ske behöver det ske i samband med
åtgärderna att gräva ner den nya ledningen till vindkraftparkerna och länsstyrelsen
vill därför lyfta möjligheten att utreda frågan nu.
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Artrika vägkanter
Det finns höga naturvärden i vägkanterna längs med den stora vägen vid Ösjöbol
och vid Södragården, alternativ H1. Individer av växter som finns längs med
vägkanterna kommer sannolikt att påverkas negativt. Länsstyrelsen bedömer att
biotopskyddade objekt bör kunna undvikas i projektet men att det kommer att bli
schakt och tillfälligt nyttjande inom vissa områden med naturvärde klass 2 och
klass 3. Det finns även invasiva arter som blomsterlupin. Markstörning i
vägkanten kan i vis mån gynna naturvårdsarter att sprida sig liksom en del
insektsarter men samtidigt gynnas även blomsterlupin och det finns risk för
spridning. I samrådshandlingarna framgår det att hänsynsåtgärder kan vidtas som
minskar påverkan. Dessa hänsynsåtgärder behöver tydligare beskrivas i
samrådshandlingarna och vilka effekter åtgärderna förväntas ge. Det behöver
vidare utredas vilka konsekvenserna planerade åtgärder medför för de artrika
vägkanterna.
Fridlysta och rödlistade arter
I samrådshandlingarna framgår det att projektet kan innebära konsekvenser för
både fridlysta och skyddsvärda rödlistade arter. Samrådshandlingarna behöver
kompletteras med inventering av fridlysta och rödlistade arter. Vilka
konsekvenser planerade åtgärder medför för de fridlysta och rödlistade arterna
behöver utredas mer och redovisas tillsammans med vilken anpassning som kan
göras för att minska eller undvika skada. Om förbuden i artskyddsförordningen
utlöses eller om ett naturreservat berörs kan dispens krävas från artskyddet samt
från reservatsbestämmelserna. Länsstyrelsen vill upplysa om att det inte är säkert
att dispenser kan medges innan denna prövning skett.
Alla orkidéer är fridlysta enligt 8 § artskyddsförordningen (2007:845 AF). För de
svenska fridlysningarna gäller fortfarande praxis enligt den så kallade
Klinthagendomen dvs. om en åtgärd inte syftar till att göra det som är förbjudet
enligt 8 § AF krävs en påverkan på artens gynnsamma bevarandestatus för att
utlösa förbuden. Preliminärt bedöms grönvit nattviol inte utlösa förbuden men
däremot kan korallrot möjligen göra det. Rika bestånd av sommarfibbla är viktiga
att bevara då de förutom att vara rödlistade även är viktiga för olika pollinerande
insekter bland annat rödlistade arter. Övriga fridlysta arter som nämns i
utredningen är blåsippa § 9 AF och revlummer § 9 AF och bland rödlistade arter
som nämns finns bland annat slåttergubbe.
Invasiva arter
Samrådshandlingarna behöver även innehålla en inventering av invasiva arter.
Det bör framgå i vilken mån projektet riskerar att bidra till spridning av invasiva
arter såsom blomsterlupin samt vilka åtgärder som kan vidtas för att motverka
spridning.
Fåglar
Alla fåglar är skyddade enligt artskyddsförordningen § 4. Länsstyrelsen vill
uppmärksamma E.on på att det finns en ny tolkning som gjorts av EUdomstolen när det gäller § 4 punkterna 1 och 2, dvs avsiktligt dödande eller
avsiktligt störande, och enligt domen gäller skyddet enskilda individer.
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Avverkning under häckningstid kan innebära både störande och dödande, särskilt
om det finns bon i de träd som ska avverkas. Länsstyrelsen rekommenderar
därför i dagsläget att undvika åtgärder under häckningstid som riskerar att bryta
mot artskyddsförordningens bestämmelser.
Om ledningsdragningen kommer att gå genom obanad terräng behöver en
fågelinventering göras för att kontrollera att det inte förekommer hålträd eller
träd som håller stora risbon för arter som stora rovfåglar och ugglor. Förekomst
av stora rovfåglar och ugglor inom området för den tilltänkta ledningsdragningen
bör sökas i artportalen för de senaste 10 åren.
Ängs- och betesmarksobjekt
Om ängs- och betesmark kommer att beröras i projektet behöver konsekvenser
för dessa objekt utredas vidare.
Biotopskydd
Om projektet berör biotopskyddade miljöer behöver konsekvenser för dessa
redovisas i samrådsunderlaget.
Strandskydd
De alternativa dragningarna ÄH1a och ÄH1b bedöms i stort likvärdiga även om
ÄH1a går närmare vattendrag. Strandskyddsbestämmelserna gäller om ÄH1a går
närmre än 100 m från vattendraget. Om åtgärder genomförs inom strandskyddat
område kan det krävas strandskyddsdispens. Det är kommunen som prövar
strandskyddsdispens, kontakt ska tas med Uppvidinge kommun för mer
information.
VATTEN

Miljökvalitetsnormer vatten
Åtgärder som berör vattenförekomster med miljökvalitetsnormer (MKN) får inte
påverka statusen eller uppnåendet av MKN för vatten. Projektet ska därför
innehålla en bedömning av påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten med en
motivering till varför den bedömningen har gjorts.
En parameter som påverkar uppnåendet av MKN är att inget vandringshinder för
fisk och annan fauna får tillskapas. För att till exempel trummor inte ska utgöra
vandringshinder ska de anläggas med rätt lutning, heltrummor behöver grävas ner
en bit och botten täckas med naturmaterial. Halvtrummor utgör generellt mindre
risk för att orsaka vandringshinder än heltrummor.
Närliggande vattenförekomster med beslutade MKN inkluderar:
- Badebodaån (Bäck från Hultbren – Badeboda, MS_CD: WA68528683)
- Änghultasjön (MS_CD: WA17412354)
- Mörrumsån (Änghultasjön – Boskvarnasjön, MS_CD: WA84010209)
- Mörrumsån (Boskvarnasjön – Svalpösjön, MS_CD: WA51164491)
Samt grundvattenförekomsterna:
- Emmabodaåsen (Åseda, MS_CD: WA19007552)
- Emmabodaåsen (Badeboda, MS_CD: WA92491426)
- Skedaåsen (Norrhult, MS_CD: WA40094938).
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Ytterligare vattenförekomster att ta hänsyn till inkluderar, men är ej begränsat till:
- Danielbäcken/Mysingabäcken (MS_CD: WA69972378)
- Horshagasjön (MS_CD: WA50075203)
- Stadmålabäcken (MS_CD: WA53362990)
- Stora Skärgöl (MS_CD: WA37261821)
Markavvattningsföretag
Inom området för vindkraftsanläggningarna samtliga alternativ finns ett antal
registrerade markavvattningsföretag och förrättningar. Innebär anläggandet av
vindkraft, vägar, ledningsschakt, gjutningar av fundament och andra åtgärder i
vattenområdena att förutsättningarna för dessa tillstånd förändras, kan åtgärderna
behöva prövas enligt 11 kap MB.
Det är viktigt att ett dikes avvattnande förmåga inte påverkas i någon riktning.
Eventuell schaktning genom diken får inte innebära vare sig minskad eller ökad
avvattning eller ökad slamning som orsakar merkostnader för rensning för ägarna
till markavvattningsföretagen. Schakten genom diken får inte heller ändra
strömningsriktning på vattnet, vilket kan hända när ledningsgraven fylls igen med
naturgrus eller annat genomsläppligt material och att vattnet istället för att följa
diket följer ledningsgraven och på så sätt ändrar riktning.
Riksintresse
Åtgärdsområdena ligger även delvis inom Mörrumsåns, samt nära Emåns
avrinningsområde som är riksintressen (skyddade vattendrag, 4 kap 6 § MB).
Yt- och grundvatten
Samrådshandlingarna behöver kompletteras med en utredning om risken för
påverkan på yt- och grundvatten. Det behöver redogöras för på vilket sätt
verksamheten och även byggskedet kan påverka yt- och grundvatten samt vilka
eventuella skyddsåtgärder som planeras för att undvika påverkan.
Vattenverksamhet
Länsstyrelsen vill upplysa om att byggande av bro eller anläggande av trumma vid
passage av vatten, gjutning av fundament eller grävning i vatten, även mindre
vattendrag, är vattenverksamhet och omfattas av generell tillståndsplikt enligt 11
kap 9 § miljöbalken. Byggande av bro eller anläggande av trumma i ett vattendrag
med medelvattenföring som uppgår till högst 1 m3/s kan hanteras inom en
anmälan om vattenverksamhet som skickas till Länsstyrelsen. Om
medelvattenföringen överstiger 1 m3/s krävs det tillstånd hos mark- och
miljödomstolen.
Generellt krävs det extra försiktighet vid anläggningsskedet/byggskedet i
närheten av vatten för att bland annat undvika risk för läckage från maskiner och
körskador.
Samråd
Länsstyrelsen vill påminna om att E.on behöver samråda med Movab och
Änghultasjöns FVOF om Horshagasjön. Movab sköter helikopterkalkningen i
Horshagasjön och Uppvidinge kommun är huvudman för kalkningen i området.
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MILJÖSKYDD

Förorenat område
Ledningsdragningen sker i närheten av ett potentiellt förorenat område
(fastigheten
Det finns inga misstankar om att området är
allvarligt förorenat men föroreningsrisken bör beaktas. Enligt 10 kap 11 § MB ska
den som äger eller brukar en fastighet oavsett om området tidigare ansetts
förorenat genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening
på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön. Uppvidinge kommun är tillsynsmyndighet för
området.
KULTURMILJÖ

Arkeologi
Fornlämningar och ett markområde runt fornlämningen är skyddat enligt 2 kap.
kulturmiljölagen (1988:950, KML). Fornlämningsbilden i området är relativt
dåligt känd varför länsstyrelsen anser att den i samrådsunderlaget föreslagna
frivilliga utredningen behöver genomföras. Rapporten från utredningen kan
sedan utgöra diskussionsunderlag för det av länsstyrelsen redan initierade
samrådsärendet enligt kulturmiljölagen (Dnr 431-3570-2021). I dagsläget är det
enbart alternativ H2 som undviker kända fornlämningar.
Länsstyrelsen bedömer att oavsett alternativ för ledningsdragning kan tillstånd till
ingrepp i fornlämning enligt 2 kap. KML lämnas med villkor om arkeologisk
insats. Kostnaden för den arkeologiska insatsen står exploatören för.
I övrigt vill länsstyrelsen upplysa om att RAÄ-beteckningarna ej längre används
och att det är L-beteckningar som numera gäller.
DE SOM MEDVERKAT I BESLUTET
Beslutet har fattats av länsarkitekt
med handläggare
som föredragande. I beredningen av ärendet har även företrädare för naturskydd,
vatten, miljöskydd och kulturmiljö deltagit.
SÅ HÄR HANTERAR LÄNSSTYRELSEN PERSONUPPGIFTER
Information om hur vi hanterar dessa finns på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html

2021-05-26

På grund av rådande omständigheter med Corona och arbete hemifrån har vi
begränsade möjligheter till utskrift och scanning. Därför skickas detta
yttrande till er utan underskrift. Vill ni ha en underskriven kopia ber jag er
meddela oss det, så kompletterar vi med det senare.

På Skogsstyrelsens vägnar
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Skogsstyrelsen

209 05 MALMÖ

koncessioner@eon.se

Strålsäkerhetsmyndighetens svar på remiss:
Inbjudan till samrådsremiss avseende planerade
30 kV kraftledningar från Horshaga fly till
Rosenholm, Älmedal och Horshaga i Uppvidinge
kommun i Kronobergs län
Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har tagit del av ovan rubricerade remiss och önskar
lämna följande synpunkter och information.
Det är miljöbalken som ska beaktas när det görs en bedömning huruvida olika alternativ
och eventuella behov av exponeringsbegränsande åtgärder bör vidtas. Skälet till att
miljöbalken blir tillämplig är för att det rör sig om icke-joniserande strålning som enligt
balken benämns som miljöfarlig verksamhet och som inte är tillståndspliktig enligt
strålskyddslagen.
Den elektromagnetiska strålmiljön kan påverkas kring kraftledningar och transformatorstationer. Elektriska fält avskärmas av vegetation och byggnadsmaterial och därför orsakar
inte yttre källor några betydande sådana fält inomhus. Magnetfält avskärmas däremot inte
på samma sätt och därför kan yttre källor signifikant höja magnetfältsnivån inomhus.
SSMFS 2008:18 anger referensvärden för elektromagnetiska fält avseende allmänhetens
exponering. Referensvärdet för magnetfält för den systemfrekvens som används i Sverige,
50 Hz, är 100 mikrotesla (µT). Referensvärdena är satta för att med marginal skydda mot
alla säkerställda hälsorisker, i det här fallet nerv- och muskelpåverkan.
Det finns en vetenskapligt grundad misstanke om förhöjd risk för barnleukemi för barn
som exponeras varaktigt för lågfrekventa magnetfält. Bakgrunden är att epidemiologiska
studier observerat en genomsnittlig fördubblad incidens för barnleukemi för grupper som
exponerats för 0,4 μT eller högre i medelvärde jämfört med de som exponerats för 0,1 μT
eller lägre. Det observerade sambandet gäller för barn som har varit exponerade för
magnetfält med frekvenserna 50 eller 60 Hz. Sambandet är dock för svagt för att med
säkerhet påvisa ett orsakssamband. Det har inte heller gått att finna något robust stöd från
djur- eller cellstudier för ett samband. Världshälsoorganisationens cancerforskningsgrupp,
International Agency for Research on Cancer, har därför klassat lågfrekventa magnetfält
som möjligen cancerframkallande.
SSM bedömer utifrån egna mätningar att ungefär hälften av landets bostäder förväntas ha
magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,05 μT och ungefär 95 % av landets bostäder
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority
SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel:+46 8 799 40 00
Fax:+46 8 799 40 10
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förväntas ha magnetfält som i årsmedelvärde understiger 0,2 μT. Den dominerande
frekvensen för ovan given exponering är 50 Hz.
Vid kommunikation med SSM i rubricerat ärende ska referens anges, dvs. SSM:s
diarienummer och namn på ansvarig handläggare.
I detta ärende har avdelningschefen
beslutat. Myndighetsspecialisten
har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också enhetschefen
deltagit. Detta yttrande expedieras utan underskrifter.
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Sammanträdesdatum

§ 192

Dnr 2021-000292

Samråd för kraftledningar till vindkraft Rosenholm,
Älmedal och Horshaga
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till yttrande gällande
samråd för kraftledningar till vindkraft Rosenholm, Älmedal och Horshaga.

Sammanfattning av ärendet
Stena Renewable AB innehar laga kraftvunna miljötillstånd för uppförande
av totalt upp till ca 26 vindkraftsverk med en total effekt som bedöms
uppgå till ca 160 MW. Aktuellt område är beläget väster om Åseda i
Uppvidinge kommun. E.ON avser att ansluta denna vindkraftsproduktion
till överliggande 130 kV nät i en transformatorstation, Bredhälla, som är
under uppförande.
E.ON genomförde under mars 2018 avgränsningssamråd för en 130 kV
luftledning mellan Bredhälla och Horshagafly S, i syfte att ansluta
vindkraften i området. Från den planerade transformatorstationen
Horshagafly S ut till respektive vindkraftsanläggning behövs
anslutningsledningar med lägre spänning, 30 kV. Det innebär att
linjekoncession måste sökas även för dessa ledningar. I nu föreliggande
samrådsunderlag presenteras alternativa sträckningar och teknikval för
dessa anslutningsledningar på 30 kV. Samrådet sker enligt miljöbalkens 6
kapitel såsom ett undersökningssamråd men som även uppfyller formella
krav för ett avgränsningssamråd med myndigheter, fastighetsägare och
övriga berörda. Samrådet utgör även grund för Länsstyrelsens beslut om
BMP-beslut (beslut om betydande miljöpåverkan). Därefter sammanställs
en koncessionsansökan och MKB upprättas.

Konsekvenser
Samtliga alternativ har inverkan på naturen enligt beskrivning i förslaget
till yttrandet.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
kansliavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen
beslutat så.
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Utdragsbestyrkande

2021-102808-0001

Kommunstyrelsen

2021-09-23

2021-06-15

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2(2)

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Samrådsunderlag, Planerade 30kV ledningar från Horshagafly S till
vindkraft vid Horshaga, Älmedal och Rosenholm i Uppvidinge kommun,
Kronoberg. Maj 2021
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Förslag till yttrande, samråd för kraftledningar till vindkraft Rosenholm,
Älmedal och Horshaga

Beslutet skickas till
E.ON Energidistribution AB koncessioner@eon.se
E.ON Energidistribution AB linus.edstrom@eon.se
Miljö- och byggnadsförvaltningen
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Samråd för kraftledningar till vindkraft Rosenholm,
Älmedal och Horshaga, Uppvidinge kommun
E.ON Energidistribution AB avser att ansluta kommande
vindkraftsproduktion, som är beläget väster om Åseda, till överliggande
130 kV nät i en transformatorstation.
Från den nya planerade stationen Horshaga fly S förordas preliminärt 30 kV
markkablar till respektive vindkraftsanläggning benämnda Horshaga,
Älmedal och Rosenholm. Markkablar bedöms i stor utsträckning kunna
följa befintliga mindre vägar, traktorkörvägar och vägar som anläggs eller
förstärks vid byggnation av vindkraftverken. Längs med dessa vägar sker
dock stor markpåverkan då upp till ca 2,5 meter breda schakt behöver tas
upp. I vissa passager finns inga vägar att följa och då anläggs ny
skogsbilväg. Naturmark längs vägarna påverkas i och med kabelschakter.
Samtidigt kan markstörning i viss mån gynna hävd- och störningsgynnade
arter.
I nuläget avser E.ON att lämna in tre separata koncessionsansökningar för
respektive ledningsdel:
•

Horshagafly S - Rosenholms vindpark, 30 kV

•

Horshagafly S – Älmedals vindpark, 30 kV

•

Horshagafly S – Horshaga vindpark, 30 kV

Samrådet sker nu i ett gemensamt samrådsunderlag för de tre 30 kV
delsträckorna till respektive park.
För att få nyttja del av annan fastighet för ledningsändamål krävs en
rättighet. De typer av rättigheter E.ON tillämpar utgörs av servitutsavtal
eller ledningsrätt.
Enligt E.ON:s bedömning finns skäl som talar för att verksamheten inte ska
medföra betydande miljöpåverkan. Preliminärt förordade sträckningar
undviker i hög grad höga naturvärden, det är markkabelförläggning och
det sker inom riksintresseområde för vindkraft. Markkabelförläggningen är
i linje med Uppvidinge kommuns översiktsplans riktlinje att ledningar med
spänning under 130 kV bör förläggas i mark.
Kommunen har inget att erinra mot samrådsunderlaget.
Alternativen som väljs ska vara de alternativ som innebär minst påverkan
på landskapet och skogsbruket.

Kommunstyrelsens ordförande
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Kopia för kännedom:
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Länsstyrelsen i Kalmar län
Miljö- och byggnadsförvaltningen, Uppvidinge kommun

Samrådsyttrande över planerade 30 kV kraftledningar från Horshaga fly till
Rosenholm, Älmedal och Horshaga, Uppvidinge kommun, Kronobergs län
Allmänt om kraftledningar
Kraftledningar bör i allmänhet markförläggas för att minska risken att fåglar dör genom kollisioner
och elkontakt. Luftledningar över myrmarker och vattendrag är ofta särdeles olämpliga. Vid
uppförande av luftledningar måste skyddsåtgärder tillämpas för att minimera riskerna för skador på
fågellivet, främst genom att förebygga kollision och strömgenomföring.
Relativt enkla åtgärder inkluderar att använda ledningsstolpar med horisontellt liggande ledningar,
som därmed får mindre barriäreffekt/kollisionsrisk jämfört med vertikalt liggande ledningar.
Avståndet mellan ledningarna bör vara minst 140 cm för att minska risken att stora fåglar kan vidröra
två stycken samtidigt. Ledningarna bör även i sin helhet omges av hölje som inte gör dem
spänningsförande. Luftledningar genom områden med uppenbar risk för fågelkollisioner bör utrustas
med nedhängande strukturer som kan minska riskerna för kollisioner. Avståndet mellan strukturerna
bör inte överstiga 10 meter för att åtgärden ska vara effektiv.
Viktigt är också att kraftledningar görs med hängande isolatorer (kedjeisolatorer) så att fåglar som
sätter sig på överliggaren inte kan komma åt att kortsluta mellan stolpe och ledning. Avståndet bör
vara minst 60 cm, helst mer, för att ytterligare minska risken. Åskledare utgör en annan dödsrisk för
fåglar. I Tyskland har man provat att rationalisera bort dessa och inte funnit någon ökad risk för
åsknedslag. Åskledare förefaller således med stor sannolikhet inte behövas och generell montering av
sådana måste därmed ifrågasättas. Transformatorer måste göras elsäkra för fåglar, t.ex. genom
installation av ”huven uven”. Med ovan nämnda säkerhetsåtgärder ska det således i princip inte finnas
någon möjlighet för fåglar att dö p.g.a. strömgenomföring.

Specifikt om de nu aktuella ledningarna
De i nuläget mest kända fågelvärdena är främst knutna till Horshaga fly, som i maj 2021 blev officiellt
naturreservat. Alternativ A2 rakt över Horshaga fly är helt otänkbart ur såväl fågelskyddssynpunkt
som med hänsyn till allmänna naturvärden. Sydöstra delen av Horshaga fly (mot Älmedal) är fortsatt i
privat ägo, men vi uppfattar att länsstyrelsens intention är att även denna del i framtiden ska ingå i
reservatet. De planerade kraftledningarna får inte ha någon betydande påverkan på Horshaga fly. Vi
noterar att alternativ ÄH1 ligger ganska nära Horshaga fly, men om E.ON kan garantera att områdets
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Till: E.ON Elnät Sverige AB

Vi vill avslutningsvis hänvisa till E.ON:s egen miljöpolicy: ”Det är viktigt att miljöhänsyn tas från
början. Inte bara så att produkten inte påverkar negativt, utan också för att se om det finns innovativa
sätt att utveckla produkter som hjälper miljö och klimat i positiv riktning. Vi har valt att fokusera på
tre områden: minska utsläpp av växthusgaser, arbeta med energieffektivisering samt att minimera
våra miljörisker.” Undertecknande föreningar förutsätter således att E.ON Elnät Sverige AB
hörsammar de synpunkter som framförs i denna skrivelse.

Fågelskyddsansvarig
Birdlife Sverige

Fågelskyddskommittén
Kronobergs Ornitologiska Förening

Ordförande
Uppvidinge Fågelklubb
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I fråga om vindkraftparken vid Horshaga, så vänder vi oss starkt emot alternativen H2, H2a, H2b och
H2c. Området mellan Horshaga fly och naturreservatet vid Ösjön består av många små sankmarker
och utgör en naturlig fortsättning av ett grönt infrastrukturstråk från Ösjöbols naturreservat och
söderut. Detta kommer till stor del att omges av vindkraftparker. Vi anser därför att ytorna mellan
reservaten ska vara fria från exploatering, vilket skulle öka områdets konnektivitet och förekommande
arters möjligheter att fortleva. Kraftledningsdragning och vägutbyggnad (även breddning) kan påverka
miljön för fåglarna på ett kännbart och negativt sätt.
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vattenflöden inte kommer att påverkas av varken planerad kabel eller grävning, så kan det alternativet
ändå vara acceptabelt.

