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Ett undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen i Jönköpings län, Vaggeryds kommun samt
enskilda berörda. Den 7 november 2018 meddelade Länsstyrelsen att verksamheten inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan och en liten miljökonsekvensbeskrivning har därför tagits fram enligt 6 kap. 26§
miljöbalken (1988:808). Miljökonsekvensbeskrivningen innehåller de upplysningar som krävs för en
bedömning av de väsentliga miljöeffekterna som ledningarna kan förväntas ge upphov till samt utgör ett
underlag för att göra en samlad bedömning av verksamhetens miljöpåverkan.

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig luftledning
mellan Vaggeryd-Skillingaryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län.
Luftledningen har en konstruktionsspänning på 52 kV och nominell spänning 45 kV. Ledningen är 3,7
kilometer lång och byggdes år 1995. Kraftledningens startpunkt är vid kraftstationen mellan VaggerydSkillingaryd, därifrån går den söderöver mot Skillingaryd. Befintlig luftledning utgör en viktig del av
kraftöverföringen i Vaggeryds kommun och överför el inom ett stort område till underliggande nät.
Ledningarna är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i området.

Miljökonsekvenserna för kraftledningarna har bedömts utifrån aspekterna: samhällsnytta, markanvändning
och planer, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv och landskapsbild samt boendemiljö.
Ansökt verksamhet bedöms medföra en positiv samhällsnytta med hänsyn till att säkerställa en trygg
elöverföring i området. Gällande aspekterna markanvändning och planer, naturmiljö samt kulturmiljö bedöms
ledningen medföra en liten negativ konsekvens. För övriga aspekter bedöms verksamheten ge upphov till
obetydliga konsekvenser. Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna vara små i relation till den
positiva samhällsnytta i form av säkrare och tillförlitligt elnät som de befintliga kraftledningar medför, vilket
motiverar att etableringen bibehålls i nuvarande utformning.
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ansöker om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig luftledning
mellan Vaggeryd och Skillingaryd i Vaggeryds kommun, Jönköpings län. Denna handling utgör en liten
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som har tagits fram inom ramen för föreliggande tillståndsansökan. I
bilaga 3.1 redovisas samtliga kartorna som återfinns i detta dokument, i större storlek.

1.1 Bakgrund

Sökanden ansökte 2012 om förlängd nätkoncession för befintlig luftledning mellan Vaggeryd-Skillingaryd, en
3,7 kilometer lång sträckning som byggdes 1995. Den 22 mars 2017 begärde Energimarknadsinspektionen
(Ei) att ansökan skulle kompletteras, enligt diarienummer 2017-100001. Med anledning av Eis
kompletteringsbegäran har sökanden beslutat att ta fram nya handlingar till ansökan om förlängd
nätkoncession för aktuell sträckning, se figur 1. Den 7 november 2018 beslutade Länsstyrelsen i Jönköpings
län att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Figur 1. Ortofoto som visar befintlig sträckning.
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1.2 Ledningens syfte och behov

Ledningen är en viktig del i Vaggeryds kommuns elnät och överför el inom ett stort område till underliggande
nät. Luftledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i kommunen.

1.3 Vattenfall Eldistribution AB

Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige, och har cirka 900 000 kunder. Allt från
mycket små kunder till landets största företag, såväl uttagskunder som producenter som matar in på
Sökandens elnät. Sammanlagt transiteras ca 71 TWh/år. Uppdraget är att ständigt förbättra pålitligheten och
effektiviteten i företagets elnät, för att erbjuda kunderna hållbara och tillförlitliga energilösningar. Företaget
bedriver ett omfattande miljöarbete och är ISO 14001 certifierat sedan 2005. Företaget har cirka 660
anställda, i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Utöver detta upphandlas underhålls- och
byggentreprenader, för ca 3 miljarder per år. Elnätet omfattar spänningsnivåerna 0,4 – 150 kV, indelat i
lokalnät och regionnät. Den sammanlagda ledningslängden är cirka 177 000 kilometer, vilket motsvarande ca
4 varv runt jorden.

1.4 Disposition

Föreliggande MKB inleds med en beskrivning av den metod och de bedömningsgrunder som har använts för
att göra miljökonsekvensanalyserna. Därefter beskrivs det ramverk som miljöbalken och annan relevant
lagstiftning utgör. Vidare beskrivs tekniska förutsättningar i form av ledningens utformning och lokalisering.
Slutligen beskrivs rådande förutsättningar i omgivningen som följs av en analys och bedömning av de
konsekvenser som verksamheten förväntas medföra.

1.5 Metod för miljöbedömning

En liten MKB är det dokument som utarbetas under tillståndsprocessen i det fall då verksamheten inte kan
antas medföra en betydande miljöpåverkan, en specifik miljöbedömning ska därmed inte genomföras. En liten
MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten kan förväntas ge upphov till och utgör det beslutsunderlag som ger en samlad bedömning av
verksamhetens miljöpåverkan. I detta dokument används ett antal olika begrepp för att analysera och
beskriva kraftledningens miljöpåverkan. Dessa beskrivs i tabell 1.
Tabell 1. Begreppsförklaring

Begrepp

Förklaring

Aspekt

Den väsentliga fråga/intresseområdet/värdet som beskrivs, t.ex. naturmiljö, kulturmiljö, buller, emissioner,
boendemiljö etc.

Påverkan

Den förändring av miljö- och/eller hälsoaspekter som planerad verksamhet/åtgärd.

Konsekvens

Kan vara av direkt eller indirekt karaktär på en nationell, regional och/eller lokal nivå.

Hänsynsåtgärd

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser föreslås olika hänsynsåtgärder.
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För att kunna göra en kvalitativ miljöbedömning/miljökonsekvensanalys och fokusera på just de frågor och
aspekter som är viktiga i det aktuella fallet är det viktigt att avgränsa arbetet. I Tabell 2 nedan redogörs för
genomförda avgränsningar.
Tabell 2. Avgränsningar i denna miljöbedömning
Avgränsning i sak

Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen mellan Vaggeryd och Skillingaryd.

Avgränsning i tid

Miljöbedömningen utgår från den befintliga sträckningen av kraftledningen till avslutad drift och nedmontering av
ledning.

Avgränsning i rum

Den geografiska avgränsningen varierar beroende på vilken aspekt som påverkas. Den geografiska
avgränsningen anges således för varje enskild aspekt i kapitel 5.

1.5.1 Bedömningsgrunder

Utgångspunkten vid bedömning av miljökonsekvenserna för respektive aspekt har varit framtagna
bedömningsgrunder som här redovisas.
Vid en bedömning av vilken konsekvens den planerade verksamheten eller åtgärden har på de olika
aspekterna sätts verksamhetens påverkan i relation till aspektens värde, se tabell 3.
Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ.
Påverkansgraden beskrivs enligt en femgradig skala: positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ
konsekvens, måttlig negativ konsekvens och stor negativ konsekvens.
Påverkan och/eller konsekvensen kan vara av både direkt och indirekt art och relatera till aspektens värde,
men kan också ställas i relation till andra samhällsintressen på lokal, regional eller nationell nivå. Exemplet i
tabell 3 ska ej ses som uttömmande.
En samlad bedömning av verksamhetens eller åtgärdens totala miljöpåverkan görs i ett eget avsnitt där
samtliga aspekter vägs samman. I den samlade bedömningen är det viktigt att påvisa viktningen mellan olika
värden, dvs. hur de vägs mot varandra.

Liten miljökonsekvensbeskrivning: Vaggeryd-Skillingaryd
8

2018-12-04
2017-100001-0005

Tabell 3. Matris med WSP:s bedömningsgrunder och kommentarer till dessa. Observera att kommentarerna inte ska ses som
uttömmande utan endast som ett exempel.

Definition

Kommentar

Positiv konsekvens



Verksamheten/åtgärden bidrar till en miljöförbättring på lokal, regional och/eller nationell
nivå.



Verksamheten/åtgärden bidrar på ett tydligt sätt med åtgärder i miljökvalitetsmålens
riktning.



Verksamheten/åtgärden bidrar till att en ekosystemtjänst bibehålls, utvecklas eller
skapas.

Obetydlig konsekvens



Verksamhetens/åtgärdens påverkan har ingen betydelse för aspektens värde.

Påverkan till följd av
verksamheten/åtgärden
bedöms inte medföra några
konsekvenser för
värdet/aspekten.



Inga objekt i verksamhetens/åtgärdens direkta närhet påverkas.

Liten negativ konsekvens



Vanligt förekommande påverkan.

Verksamheten/åtgärden
bedöms endast medföra
negativ påverkan av mindre
art och omfattning som inte
innebär någon betydande
försämring eller skada av
värdet/aspekten.



Påverkan på vanligt förekommande värden, som tål viss påverkan.



Påverkan som accepteras inom gällande regelverk och rekommendationer.

Måttlig negativ konsekvens



Påverkan på vanligt förekommande men känsliga värden.

Verksamheten/åtgärden
bedöms medföra en negativ
påverkan av måttlig art och
omfattning som innebär en
försämring av eller mindre
skada på värdet/aspekten.



Påverkan med måttlig konsekvens kan vara en tydlig/förhållandevis stor konsekvens,
men i förhållande till miljönyttan med föreslagen verksamhet/åtgärd som vidtas för att
mildra konsekvensen så kan konsekvensen ändå anses vara acceptabel/begriplig.

Stor negativ konsekvens



Påverkan på ett unikt värde.

Verksamheten bedöms
medföra påverkan av större
art och omfattning som
innebär en allvarlig
försämring av eller skada på
värdet/aspekten.



För de fall åtgärder kan vidtas som mildrar konsekvenserna kan dessa istället komma att
bedömas som måttlig eller en liten negativ konsekvens.

Verksamheten/åtgärden
medför en förbättring för
människans hälsa och/eller
miljö som ges vikt vid
bedömning mellan
värden/aspekter.
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN
För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1997:857) att
nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje. Ansökan om nätkoncession för linje
prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) och tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med möjlighet till
omprövning efter 40 år.
Tillståndsprocessen inleds med en utredning om verksamhet kan antas medföra betydande miljöpåverkan
eller ej. Detta görs genom ett undersökningssamråd med länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli
särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som
utgör underlag för länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan.
Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan behöver
bestämmelserna i 6 kap. MB om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten MKB tas fram.
En liten MKB ska innehålla de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge.
I de fall länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en specifik
miljöbedömning genomföras. Den specifika miljöbedömningen inleds med ett avgränsningssamråd med
länsstyrelsen, kommun och enskilda som kan tänkas bli berörda samt övriga statliga myndigheter,
organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörd. Avgränsningssamrådets syfte är att utreda
omfattningen av och detaljeringsgraden i den MKB som skall tas fram för att utgöra beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Ei, som remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter
remisstiden beslutar Ei om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Vid ett eventuellt överklagande prövar
mark- och miljödomstolen frågan. Se figur 2 för flödesschema över processen.

Figur 2. Tillståndsprocessen
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2.1 Annan lagstiftning

Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Eftersom det i aktuellt fall rör sig
om en befintlig ledning finns markupplåtelseavtal och ledningsrätt sedan tidigare.
För fastighetsägaren innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för
intrånget erhållits i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknades.
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. MB kan tillstånd eller
dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmäla
vattenverksamhet enligt 11 kap. MB eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt bestämmelserna i 7 kap.
MB. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas.

2.2 Genomförda samråd

Undersökningssamråd avseende den planerade verksamheten genomfördes under perioden 11 september –
24 oktober 2018. Samrådshandlingen, tillsammans med en inbjudan till skriftligt samråd, skickades den 11
september till Vaggeryds kommun och Länsstyrelsen i Jönköping via e-post. Enskilda berörda utgörs av
lagfarna och taxerade fastighetsägare och delägare i samfälligheter. Dessa fick via brev en inbjudan till
skriftligt samråd med en hänvisning till att samrådsunderlaget var tillgängligt för att hämta på Sökandens
hemsida. I inbjudan uppmanades de inbjudna att skicka vidare informationen till eventuella hyresgäster eller
arrendatorer.
Under samrådet inkom yttranden från Länsstyrelsen i Jönköpings län och Vaggeryds kommun. Ingen av
parterna hade något att erinra om planerad verksamhet. Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade den 7
november 2018 att aktuell befintlig markledning inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Samrådsprocessen och inkomna yttranden beskrivs mer utförligt i upprättad samrådsredogörelse, se bilaga
3.2.
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING
Kapitlet ger en generell beskrivning av den teknik som är aktuell för sträckningen.

3.1 Teknisk beskrivning
3.1.1 Sökanden
Ägare:

Vattenfall Eldistribution AB

Org. Nr:

556417-0800

Adress:

169 92 Stockholm

3.1.2 Teknisk specifikation
Tabell 4. Teknisk specifikation
Ledningssträcka

Startpunkt vid kraftstation mellan Vaggeryd-Skillingaryd. Slutpunkt i Fåglabäck, Skillingaryd.

Ledningslittera

TL158 (403CDF)

Ledningstyp

Singulär

Huvudsaklig stolptyp

Enkelstolpe i trä.

Konstruktionsspänning

52 kV

Nominell spänning

45 kV

Ledningen berör

Korsar flera mindre vägar samt områden med odlingsmark. Sträcker sig parallellt med två ledningar
tillhörande Vattenfall och Vaggeryd Elverk.

3.2 Befintlig ledning
3.2.1 Sträckning

Vaggeryds kommun har två centralorter; Vaggeryd och Skillingaryd. Kraftledningens startpunkt är vid
kraftstationen mellan dessa orter. Därifrån går den söderöver, parallellt med en 45 kV-ledning (TL154) som
ägs av Sökanden och en 10 kV-ledning som ägs av Vaggeryds Elverk. Ledningen passerar flertalet mindre
vägar och två mindre område av odlingsmark och avslutas i Fåglabäck, omgiven av skog och odlingsmark.

3.2.2 Utformning av luftledning

Ledningen är en enkelledning byggd 1995 med en nominell spänning på 45 kV och konstruktionsspänning på
52 kV. Ledningen består av enkelstolpar i trä med tre horisontellt monterade faslinor. Se principskiss av
enkelstolpe i figur 3.
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Beroende på terrängen varierar stolphöjden mellan 9-18 meter. Stolparna är placerade med ett avstånd
(spannlängd) om cirka 90-125 meter. Spannbredden mellan två faser är 1,35 meter med en totalbredd om 2,7
meter (från ytterkant till ytterkant).

Figur 3. Principskiss enkelstolpe.

3.2.3 Markbehov

Den yta som en kraftledning tar i anspråk beror delvis på den terräng och de markområden som ledningen
passerar. I aktuellt fall är ledningen belägen i en 40 meter bred skogsgata som är fri från högväxande trädoch buskvegetation vilket säkerställer att inga nedfallande träd orsakar elavbrott. Se principskiss av en
skogsgata i figur 4 nedan.

Figur 4. Principskiss av en ledningsgata, dvs skogsgata med tillhörande sidoområde.

3.2.4 Underhåll

En luftledning måste enligt starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 1999:5) besiktigas med bestämda intervall.
Under en besiktning kontrolleras linor, stolpar, stag och jordtag. Beroende på kraftledningens lokalisering sker
besiktning från mark eller från helikopter. När det behövs kan delar av ledningen rustas upp för att bibehålla
en tillfredsställande säkerhet. I skogsmark behöver även ledningsgatan röjas och kantträd som vuxit sig för
Liten miljökonsekvensbeskrivning: Vaggeryd-Skillingaryd
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höga avverkas eller toppas. Det skogliga underhållet genomförs normalt med åtta års mellanrum men är
beroende av hur tillväxten är i skogsgatan och kantzon.

3.2.5 Avveckling och rivningsarbeten

Om behovet av ledningen upphör kommer aktuell ledningssträcka tas ur drift och monteras ner. Inför rasering
av luftledning ansöks om återkallelse och återställningsåtgärder enligt gällande föreskrifter.
I ansökan om återkallelse ingår följande;
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Beskrivning av anläggningens olika delar, såsom fundament, kablar och stolpar samt eventuella
återställningsåtgärder.
En redogörelse för påverkan på den lokala miljön om delar av anläggningen planeras att lämnas kvar
på platsen.
En riskbedömning av föroreningars spridning till yt- och grundvatten samt en bedömning av eventuellt
kvarlämnade ledningsdelars påverkan på markanvändningen.
Beskrivning av den lokala miljön längs ledningssträckan samt om det finns platsspecifika motstående
intressen om krockar med eventuella återställningsåtgärder.
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4 FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta kapitel beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis pågående markanvändning, planer,
naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv och boendemiljö.

4.1 Samhällsnytta

Sökt alternativ medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Som tidigare
nämnts är ledningarna viktiga för områdets elförsörjning.

4.2 Markanvändning och planer

Luftledningen omges av skogs- och odlingslandskap. Parallellt, strax öster om ledningen, förekommer
järnvägsträckningen Nässjö/Jönköping-Halmstad och E4. Både järnväg och väg utgör riksintresse för
kommunikationer1. Cirka 0,5-1 kilometer öster om ledningen förekommer industrimark som i söder övergår till
Skillingaryds tätortsområde.
Enligt gällande översiktsplan för Vaggeryds kommuns finns ett mål att öka befolkningsmängden, att skapa en
levande landsbygd och en attraktiv kommun att bo och leva i2. Vaggeryds kommun har också antagit
Grönplan för Vaggeryd och Grönplan för Skillingaryd som omfattar bestämmelser om grönområden i
kommunen som skall bevaras och utvecklas med syfte att öka tillgängligheten till grönområden och för att
tätorterna skall förbättras ur ett ekologiskt perspektiv3. Södra delen av ledningssträcken går igenom
Skillingaryd Grönplan, men strider inte mot någon detaljplan eller områdesbestämmelser.
Ledningsstolparna är behandlade med kreosot. Kreosot innehåller flera miljö- och hälsofarliga egenskaper
som består efter att trät behandlats. Urlakningen av kreosot i ledningsstolpe sker under stolpens livstid, efter
t.ex. 50 år återstår 30% av kreosotet i stolpen, se figur 5. Kreosotföroreningar binds till organiskt material
vilket gör att spridningen av kreosot i markenär begränsad och sker främst i direkt anslutning till
ledningsstolpen. Enligt Naturvårdsverkets studier är spridningsdistansen sammankopplat med vilken jordart
stolpen är placerad i. I sand sprids kreosot maximalt fyra decimeter från stolpen, i silthaltig jord sprids kreosot
cirka en centimeter och i lera två centimeter från stolpen. I de fall kreosot sprids fyra decimeter från stolpen
ligger PAH-halterna (polyaromater, toxiska ämnen i kreosot) under riktvärdet för känslig mark4.

Figur 5. Urlakning över tiden från kreosotimpregnerade stolpar (IVL rapport B1865, 2009-10-16)5

1

Vaggeryds kommun. Översiktsplan 2012.
Ibid.
3
Vaggeryds kommun. Grönplan för Skillingaryd. 2005.
4
Svenska kraftnät. Om kreosot, kraftledningar och vår miljö. 2013.
5
Erlandsson, M. och Alemark, M. 2009. Background data and assumption made for an LCA on creosote poles.
2
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Det finns miljökvalitetsnormer (MKN) för luftkvalitet, buller och vattenkvalité som är juridiskt bindande
kvalitetskrav och som beskriver önskat tillstånd i miljön. Ledningen sträcker sig över grundvattenförekomsten
Värnamo-Ekeryd. Grundvattenförekomsten är enligt VISS inget vattenskyddsområde men omfattas av
miljökvalitetsnormer (MKN). Vattenförekomstens kemiska grundvattenstatus och kvantitativa status
klassificerad som god6. Se tabell 5 och figur 6.

Vattenförekomst

Namn

Områdestyp

MKN

Grundvatten, sand och
grusförekomst

Värnamo-Ekeryd

Dricksvattenförsörjning

God kemisk grundvattenstatus,
God kvantitativa status

Figur 6. Karta över vattenförekomsten Värnamo-Ekeryd. Karta hämtad från Vatteninformation Sverige7. Pilen visar ledningssträckan.

4.3 Naturmiljö

Inom luftledningens sträckning eller i direkt anslutning finns ingen skyddad naturmiljö i form av naturreservat,
Natura 2000 eller riksintresse för naturvård (figur 7). Däremot förekommer flertalet skyddsvärda naturmiljöer
inom 200-500 meter från befintlig ledningsdragning, se tabell 6 nedan.

Tabell 6. Skyddade naturmiljöer i kraftledningens närhet.

6
7

Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Länsstyrelsernas WebbGIS. Vattenkarta. Värnamo-Ekeryd.
Ibid.
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Avstånd till
kraftledning

Typ av intresse

Namn

Beskrivning av värde

Riksintresse naturvård

Hestra Söräng
och Bjälkön

Området omfattar ett välbevarat odlingslandskap med
naturbetesmarker i form av björkhage och löväng. Höga
biologiska värden i fält och trädskikt. Områdets värden
kan påverkas negativt av b.la. spridning av gifter och
luftledningar8.

200 meter

Våtmark inom
våtmarksinventeringen

Mosse 600 m
NV Fåglabäck

Våtmarksinventering. Klass 4, låga naturvärden.

300 meter

Natura 2000

Duveled

De höga värden kopplade till de öppna betesmarkerna i
form av silikatgräsmarker och fuktängar samt den artrika
floran skall enligt art- och habitatdirektivet och
fågeldirektivet bevaras i området. Generella hot som kan
påverka arter och strukturerna i området kan bl.a. vara
vattenburna föroreningar, avverkning av äldre träd eller
buskar av höga naturvärden, markexploatering, körning
av tunga fordon vid olämpligt underlag9.

500 meter

Riksintresse för naturvård

Duveled

Representativt odlingslandskap med naturbetesmarker i
form av björkhage och öppen betesmark. Art- och
individrika växtsamhällen. Områdets värden kan
påverkas negativt av bl.a. spridning av gifter och
luftledningar10.

500 meter

Länsstyrelsens i Jönköpings län. Registerblad. Område av riksintresse för naturvård i Jönköpings län. Hestra Söräng och Bjölkön.
Länsstyrelsens i Jönköpings län. Bevarandeplan för Natura 2000-område Södra Duveled.
10 Länsstyrelsens i Jönköpings län. Registerblad. Område av riksintresse för naturvård i Jönköpings län. Duveled.
8
9
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Figur 7. Karta över naturvärden i närområdet till kraftledningen.

4.3.1 Fåglar

Kraftledningar kan utgöra en risk för fåglar, främst genom kollision och strömgenomgång. Enligt Artportalen
har fem rödlistade fågelarter observerats inom en radie av 1 kilometer från ledningen under de fem senaste
åren (2013-2018). De observerade arterna är Spillkråka, Havsörn, Bivråk, Blå kärrhök och Vit stork 11.
Havsörn, Bivråk och Vit stork bedöms, av Sveriges Ornitologiska Förening, vara arter som löper större risk för
kollision med kraftledningar med anledning av deras begränsade pareringsförmåga. Genom att ledningarna är
placerade horisontellt på stolparna minskar dock risken för kollision12.

11
12

Artportalen. Artlista 2018-08-08.
Sveriges Ornitologiska Förening. BirdLife Sverige. Riktlinjer för kraftledningar.
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4.4 Kulturmiljö

I omgivningen för aktuell kraftledning finns flertalet kulturhistoriska lämningar samt berör delvis östra delen av
Båramo som är av riksintresse för kulturmiljövård.
Båramo som kraftledningen delvis löper igenom är av riksintresse för kulturmiljövård och har för regionen ett
typiskt fornlämningsbestånd. Området omfattar tre gravfält samt enskilda fornlämningar från äldre järnåldern,
kvadratiska rösen, stensättningar, domarringar och resta stenar i småbruten inägomark. I tillägg finns det
inom området äldre bebyggelse från 1800-talet13, se figur 8.

2017-100001-0005

4.4.1 Fornlämningar

Det finns flertalet kulturhistoriska lämningar inom 100 meter från ledningsdragningen. Av dessa är tre
fornlämningar (på 30 respektive 70 meter från ledningen) och tre har den antikvariska bedömningen övrig
kulturhistorisk lämning. Det finns även flera som är kategoriserade som Ej kulturhistorisk lämning och
Undersökt och borttagen, se tabell 7.
Tabell 7. Fornlämningen inom 100 meter från kraftledningen.

Objektnr*

Antikvarisk bedömning**

Beskrivning

Avstånd till kraftledning

Tofteryd 70:2

Ej kulturhistorisk lämning

Fornlämningsliknande.

85 meter

Tofteryd 70:1

Ej kulturhistorisk lämning

Fornlämningsliknande bildning

50 meter

Tofteryd 303

Övrig kulturhistorisk lämning

Fossil åker, röjningsröseområde

Under

Tofteryd 304

Fornlämning

Stenkrets

30 meter

Tofteryd 307

Fornlämning

Grav markerad av sten/block.

30 meter

Tofteryd 306

Fornlämning

Kemisk industri, tjärränna

70 meter

Tofteryd 137:1

Övrig kulturhistorisk lämning

Övrigt

10 meter

Tofteryd 310

Övrig kulturhistorisk lämning

Kolningsanläggning

15 meter

Tofteryd 300

Undersökt och borttagen

Härd

30 meter

Tofteryd 325

Undersökt och borttagen

Område med
skogsbrukslämningar.

85 meter

Tofteryd 331

Undersökt och borttagen

Område med
skogsbrukslämningar.

0 meter

Tofteryd 341

Undersökt och borttagen

Kolningsanläggning, kolbotten
resmila

95 meter

Tofteryd 339

Undersökt och borttagen

Kolningsanläggning, kolbotten
resmila

74 meter

Tofteryd 314

Undersökt och borttagen

Område med
skogsbrukslämningar.

25 meter

*RAÄ-nummer **Enligt RAÄ

13

Riksantikvarieämbetet. 2011. Områden av riksintresse för kulturmiljövården i Jönköpings län.
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Figur 8. Karta kulturvärden i närområdet till kraftledningen.

4.5 Friluftsliv och landskapsbild
Som nämnts tidigare sträcker sig ledningen över Grönplan för Skillingaryd som syftar till att bestämda
områden skall bevaras och utvecklas för natur-, kulturmiljö-, och friluftsändamål med målsättning att öka
tillgängligheten till grönområden för kommuninvånarna 14. I övrigt finns inga skyddsvärda områden för friluftsliv
eller landskapsbild i närheten av ledningen.
Området för ledningsdragningen präglas framför allt av skogs- och odlingsmark. Ledningsdragningen löper
längs med väg och järnväg som i sin tur präglar landskapet och ger upphov till ledlinjer i området.

4.6 Boendemiljö
Ledningen löper inte nära bostadsbebyggelse. Närmsta bostadshus/bostadsområde är lokaliserat i
Skillingaryd, cirka 1 kilometer från ledningen, varför ingen magnetfältsberäkning har bedömts vara
nödvändiga i aktuellt fall.

14

Vaggeryds kommun. Grönplan för Skillingaryd. 2005
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5 MILJÖEFFEKTER
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5.1 Bedömd miljöpåverkan och hänsynsåtgärder

Bedömningen av den planerade verksamhetens påverkan på människors hälsa och miljö är kvalitativ. Den
utgår dock i huvudsak från vissa ramar och påverkansgraden beskrivs i föreliggande handling utifrån en
femgradig skala; positiv konsekvens, obetydlig konsekvens, liten negativ konsekvens, måttlig negativ
konsekvens och stor negativ konsekvens. Se även avsnitt 1.5 Metod för miljöbedömning.
Kraftledningar medför påverkan på människors hälsa och omgivande miljö inom och i anslutning till dess
sträckning, och de konsekvenser som sökt alternativ ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de
lokala förutsättningarna som beskrivs i kapitel 4.

5.1.1 Samhällsnytta

Ledningen bidrar till ett säkert och tillförlitligt elnät, och konsekvensen avseende aspekten samhällsnytta
bedöms medföra en positiv konsekvens.
Ledningen utgör en viktig del för elöverföringen i Vaggeryds kommun, för att bidra till ett säkert och tillförlitligt
elnät. Således bedöms verksamheten ge upphov till en Positiv konsekvens avseende aspekten
Samhällsnytta.

5.1.2 Markanvändning och planer

Ledningen är lokaliserad inom ett skogs- och odlingslandskap. Delar av sträckningen är placerad över
grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd som används för dricksvattenändamål. Grundvattenförekomsten är
inte klassificerad som ett vattenskyddsområde.
De kreosotimpregnerade ledningsstolpar har varit placerade i marken på aktuell sträckning i drygt 25 år vilket
enligt IVLs forskning visar på att cirka 40% av kreosotet återstår i stolparna. Enligt Sveriges geologiska
undersökning är ledningsstolparna placerade i jordarterna vittringsjord, flygsand, berg, isälvssediment och
sand15 vilket innebär att kreosotet på sina platser kan ha en spridning på cirka fyra decimeter från stolpen. I
de områden ledningen är placerad ovan grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd är stolparna placerade i
flygsand, isälvssediment och sand, vilket innebär att även i dessa områden kan kreosotet ha en spridning på
cirka fyra decimeter från stolpen.
Sökt verksamhet står inte i strid med gällande planer. Ledningen bedöms istället bidra till översiktsplanen mål
om en mer levande landsbygd. Med hänsyn till att spridning av kreosot från ledningsstolparna är begränsad
bedöms inte grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd eller dess miljökvalitetsnormer att påverkas negativt.
När livslängden på befintliga kreosotstolpar passerat kommer annat mer miljömässigt bättre material på
stolpar att väljas. Vid utbyte av stolpar placeras ny stolpe på samma plats som kasserad stolpe, d.v.s.
befintligt hål nyttjas för montering av ny stolpe. Inga massor tillförs eller förs bort.
Sammantaget bedöms verksamhet medföra en liten negativ konsekvens avseende aspekten Markanvändning
och planer.

5.1.3 Naturmiljö

Det finns inga skyddade naturmiljöer i ledningsdragningens direkta närhet. Omgivande naturmiljö bedöms
också ha anpassat sig till luftledningen, med hänsyn till att den har stått på platsen sedan lång tid tillbaka. Vid
underhåll och reparationer kan påverkan på omkringliggande naturmiljö minimeras med hjälp av att t.ex.
15

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Jordarter 1:25000-1:100000. 2018.
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genomföra arbetet vid torrare markförhållanden, köra med våtmarksanpassade fordon samt köra på
stockmattor.
Dock har skyddsvärda fågelarter, som löper risk för kollisioner med luftledningar, observerats inom 1 km från
ledningsdragningen. Således bedöms verksamheten medföra en liten negativ konsekvens avseende
aspekten Naturmiljö.

5.1.4 Kulturmiljö

Med hänsyn till att ledningsdragningen sträcker sig genom ett riksintresse för kulturmiljövård samt att tre
fornlämningar är lokaliserade inom 30-70 meter från ledningen föreligger en viss risk för påverkan på
kulturmiljöerna i samband med t.ex. drift- och underhållsarbete. Vid drift- och underhållsarbete bör försiktighet
iakttas med hänsyn till de fornlämningar som är lokaliserade i luftledningens närhet. Som en ytterligare
skyddsåtgärd bör lämningarna märkas ut i det underlag som lämnas ut vid upphandling av drift- och
underhållsarbete. På så sätt kan skador orsakade av markfordon undvikas. Om ej tidigare kända
fornlämningar påträffas i samband med underhåll av ledningen kommer en anmälan göras till Länsstyrelsen.
Verksamheten ger upphov till en liten negativ konsekvens avseende aspekten Kulturmiljö.

5.1.5 Friluftsliv och landskapsbild
Ledningen sträcker sig inom kommunens grönplaner som syftar till att öka tillgängligheten till grönområden för
kommuninvånarna. Dock utgör inte ledningen i sig något hinder för att utöva friluftsliv och rekreation i
området. Eftersom ledningen till största del sträcker sig igenom skogsmark och stolparna är i förhållandevis
låga är den visuella påverkan på landskapsbilden i sitt sammanhang liten. Då ledningen funnits på platsen
under en längre tid samt följer andra ledlinjer i området så som större väg och järnväg, bedöms ledningen ha
integrerats i rådande landskapsbild. Mot ovan resonemang bedöms verksamheten ge upphov till en obetydlig
konsekvens avseende aspekten Friluftsliv och landskapsbild.

5.1.6 Boendemiljö

Med hänsyn till att inga bostadshus är lokaliserade i nära anslutning till ledningen bedöms verksamheten
medföra en obetydlig konsekvens avseende aspekten Boendemiljö.

5.1.7 Sammanställda hänsynsåtgärder


Vid underhåll och reparationer kan påverkan på omkringliggande naturmiljö minimeras med hjälp av
att t.ex. genomföra arbetet vid torrare markförhållanden, köra med våtmarksanpassade fordon samt
köra på stockmattor.



När livslängden på befintliga kreosotstolpar passerat kommer ett annat mer miljömässigt bättre
material på stolparna att ersätta den gamla stolpen. Vid utbyte av stolpar placeras ny stolpe på
samma plats som kasserad stolpe, d.v.s. befintligt hål nyttjas för montering av ny stolpe. Inga massor
tillförs eller förs bort.



Vid drift- och underhållsarbete kommer försiktighet iakttas med hänsyn till de fornlämningar som är
lokaliserade i luftledningens närhet. Som en ytterligare skyddsåtgärd kan lämningarna märkas ut i det
underlag som lämnas ut vid upphandling av drift- och underhållsarbete. På så sätt kan skador
orsakade av markfordon undvikas. Om ej tidigare kända fornlämningar påträffas i samband med
underhåll av ledningen kommer en anmälan göras till Länsstyrelsen.
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5.1.8 Sammanfattande miljökonsekvenser

Luftledningen bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. MB och bedöms inte medföra
att några miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Påverkan på berörda aspekter bedöms vara liten och
någon betydlig påverkan på miljön eller människors hälsa bedöms inte föreligga.
Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna vara små i relation till den positiva samhällsnytta i form
av säkrare och tillförlitligt elnät som de befintliga kraftledningar medför, vilket motiverar att etableringen
bibehålls i nuvarande utformning.

2017-100001-0005

Tabell 8. Bedömning av de miljöeffekter som sökt verksamheten kan förväntas ge.

Aspekt

Konsekvens*

Bedömning

Samhällsnytta

Ledningen medför en positiv samhällsnytta eftersom den säkerställer ett säkert och
tillförlitligt elnät.

Markanvändning och
planer

Delar av sträckningen är lokaliserad över grundvattenförekomsten Värnamo-Ekeryd
som används för dricksvattenändamål. Spridningen av kreosot från
ledningsstolparna bedöms vara begränsad till det direkta närområdet och bedöms
inte påverka förekommande MKN för grundvatten.

Naturmiljö

Ledningen utgör en viss risk för fågelkollisioner.

Kulturmiljö

Ledningen sträcker sig delvis genom område av riksintresse för kulturmiljövård och
några fornlämningar är lokaliserade i närheten. Försiktighet ska vidtas vid ev.
underhålls- och reparationsarbete för att minimera risken för skada på
kulturmiljövärden.

Friluftsliv och
landskapsbild

Ledningen är lokaliserad inom grönplan men utgör inget hinder för invånarnas
tillgänglighet till grönområden. Ledningen är inte lokaliserad i närheten av
skyddsvärda områden för friluftsliv och rekreation. Ledningen har en relativt låg
påverkan på den visuella landskapsbilden eftersom den till mestadels är placerad i
skogsområden och följer andra ledlinjer i landskapet.

Boendemiljö

Det närmsta bostadshuset är lokaliserat 1 kilometer från ledningen.

*Symbolförklaring
Positiv konsekvens

Obetydlig konsekvens

Liten negativ
konsekvens
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Måttlig negativ
konsekvens

Stor negativ
konsekvens
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