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Ledningen är en viktig del i Sökandes regionnät och överför el till underliggande nät. Ledningen är därför av
stor betydelse för en fungerande elförsörjning till flera orter och landsbygden i regionen.
Ett undersökningssamråd har genomförts med Länsstyrelsen i Uppsala län, Heby kommun och enskilda
berörda. Länsstyrelsen beslutade den 29 oktober 2019 att verksamheten inte kan antas medföra betydande
miljöpåverkan. Därför har en liten miljökonsekvensbeskrivning tagits fram enligt 6 kap. 26 § miljöbalken.
Sökt alternativ utgörs av befintlig luftledning med enkelstolpar i trä. Luftledningen har horisontellt samt vertikalt
monterade faslinor, och stolphöjden varierar mellan 10 och 18 meter.
Miljökonsekvenserna för sökt alternativ har bedömts utifrån aspekterna: samhällsnytta, planer,
markanvändning, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv och rekreation, landskapsbild och boendemiljö.
Sökt alternativ bedöms medföra en positiv samhällsnytta. Konsekvenserna för markanvändning, natur- och
kulturmiljö bedöms vara liten negativ. Däremot bedöms sökt alternativ medföra obetydliga konsekvenser för
planer, friluftsliv, landskapsbild och boendemiljö.
Samlad bedömning
Sökt alternativ bedöms uppfylla kraven i de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och medför inte att några
miljökvalitetsnormer riskerar att överskridas. Inom området kommer sökt verksamhet att medföra positiv
konsekvens för människor och miljö. Inom andra områden kan dock små negativa konsekvenser till följd av
sökt verksamhet inte undvikas. Verksamhetens väsentliga miljöpåverkan är markanvändning, natur- och
kulturmiljö.
Sammantaget bedöms de negativa konsekvenserna vara små i relation till den positiva samhällsnyttan i form
av säkrare och mer tillförlitligt elnät som den befintliga kraftledningen medför, vilket motiverar att sökt
alternativ bibehålls i nuvarande utformning.
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Vattenfall Eldistribution AB (Sökande) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för
befintlig luftledning mellan Gruvberget och Östervåla i Heby kommun, Uppsala län.
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4.7

1.1

Bakgrund

Sökande har ansökt om förlängd nätkoncession för linje för en ca 1,7 km lång befintlig luftledning mellan L.
Gruvberget och Östervåla. Den aktuella sträckningen byggdes 1977. Koncessionens giltighetstid löpte ut den
14 december 1997 och då ingen ny ansökan inkom blev ledningen koncessionslös. Den 20 november 2017
begärde Energimarknadsinspektionen (Ei) att Sökanden skulle inkomma med en ansökan om nätkoncession
avseende ledningen, diarienummer 2017-102916.
Med anledning av Eis kompletteringsbegäran har Sökanden beslutat att ta fram en ny ansökan om förlängd
nätkoncession. Det som anges som befintlig sträckning inom ramen för denna ansökan definieras av tidigare
tillståndsgivna sträckning. Se Figur 1 nedan.

Figur 1. Översiktskarta som visar befintlig sträckning.
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Vattenfall Eldistribution AB (Sökande) ansöker om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 22 kV
(nominell spänning) luftledning mellan Gruvberget och Östervåla i Heby kommun, Uppsala län. I enlighet med
6 kap. 23-25 §§ miljöbalken har ett undersökningssamråd genomförts med berörd kommun, länsstyrelse och
enskilda särskilt berörda. Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 29 oktober 2019 att verksamheten inte
kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därför ska en liten miljökonsekvensbeskrivning tas fram enligt 6
kap. 26 § miljöbalken. Detta dokument utgör en liten miljökonsekvensbeskrivning inom ramen för ansökan. I
bilaga 3.1 redovisas samtliga kartor som återfinns i detta dokument, i större storlek.
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1 INLEDNING

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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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.
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2 TILLSTÅNDSPROCESSEN

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 nätkoncession genomfördes under perioden 20 augusti – 17 oktober 2019.
Samrådsprocessen inleddes med inhämtning av underlagsmaterial för GIS-analyser. Underlaget hämtades
från t.ex. Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. GIS-analyserna tillsammans med
analyser av kommunens Översiktsplan samt sökningar i bl.a. Artportalen utgjorde sedan grunden för
samrådsunderlaget.
Samrådsunderlaget skickades den 21 augusti till Heby kommun och 22 augusti till Länsstyrelsen i Uppsala län
tillsammans med en inbjudan till skriftligt samråd. Samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare och
delägare i samfälligheten fick via brev (utskick 22 augusti) en inbjudan till skriftligt samråd med kortfattade
information om projektet och med hänvisning till att samrådsunderlaget gick att hämta från Sökandens
hemsida. I inbjudan uppmanades de att skicka vidare informationen till eventuella hyresgäster eller
arrendatorer.
Det inkom tre yttranden inkom under samrådsprocessen, två från Heby kommun och ett från Länsstyrelsen i
Uppsala län.
Hela samrådsprocessen och inkomna yttranden beskrivs mer utförligt i samrådsredogörelsen i Bilaga 3.2.
Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 29 oktober 2019 att aktuell befintlig luftledning inte kan antas
medföra betydande miljöpåverkan.
Efter det att Sökande tagit del av synpunkter inkomna under samrådsprocessen har föreliggande liten MKB
tagits fram.
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2.1

3.1

Teknisk beskrivning

3.1.1

Sökanden

Ägare:

Vattenfall Eldistribution AB

Org. Nr:

556417-0800

Adress:

169 92 Stockholm

3.1.2

2017-102916-0010
2019-102969-0001

Kapitlet ger en generell beskrivning av den teknik som är aktuell för sträckningen.

Teknisk specifikation

Tabell 4. Teknisk specif kation
Ledningssträcka

Gruvberget- Östervåla

Ledningslittera

ÄT62- ÄL622

Ledningstyp

Singulär

Huvudsaklig stolptyp

Enkelstolpar och portalstolpar i trä

Konstruktionsspänning

24 kV

Nominell spänning

22 kV

2019-11-29
2019-12-02

3 UTFORMNING OCH LOKALISERING
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Befintlig ledning

3.2.1

Sträckning

Aktuell sträckning startar vid gräns för områdeskoncession, likaså kommungräns mellan Heby och Tierps
kommuner. Därifrån sträcker sig ledningen i västlig riktning över ett öppet odlings- och jordbrukslandskap
samt igenom flera mindre skogsområden. Längs sträckningen korsar ledningen en annan kraftledning, flera
mindre landsvägar och bäckar. Ledningssträckan avslutas i en transformatorstation, cirka 220 meter öst om
samhället Östervåla

Utformning av luftledning

Ledningens byggnadsår är 1977. Ledningen har en spänning på 22 kV. Längs ledningen återfinns två olika
stolptyper; portalstolpar i trä med horisontellt placerade faslinor samt enkelstolpar i trä med vertikalt placerade
faslinor. Beroende på terräng varierar stolphöjden mellan 10-20 meter och normalt placeras stolparna med ett
avstånd (spannlängd) av ca 30-150 m. Fasavstånd 1,2 meter. Se Figur 3 nedan.
Aktuell ledning är i normalförhållanden ej i drift utan är endast avsedd som reservledning.

Figur 3. Foto stolptyp aktuell ledning.

3.2.3

Markbehov

Den yta som en luftledning tar i anspråk är bland annat beroende på den terräng och de markområden som
ledningen passerar. I åkermark och öppen mark utgörs markbehovet enbart av den yta som ledningsstolparna
och eventuella stag tar i anspråk. Där ledningen går igenom skog sträcker sig ledningen i en skogsgata som
hålls fri från högväxande träd och buskvegetation. Eventuellt höga träd avverkas för att inte riskera att dessa
faller ner på ledningen och orsakar elavbrott.
I Figur 4 nedan visas en principskiss av ledningsgatan.
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3.2
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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
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;
•
•
•
•

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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Figur 4. Principskiss av en ledningsgata, d.v.s. skogsgata med tillhörande sidoområde.

Betesmark där det bl.a. förekommer växter som
Gåsört, Rödklint och Svartkämpar.

410 m norr

Våtmarksinventering (VMI)

Stränder runt
Tämnaren 6 km
NO Harbo

Mycket högt naturvärde.

433 m syd

Skogsstyrelsens sumpskogar

500 m VNV
Brobergstorp

Fuktskog.

440 m ost

Strand- eller svämskogar. Triviallönskog med
ädellövinslag.

455 m syd

Skogsstyrelsens biotopskydd

Fuktskog.

Skogsstyrelsens sumpskogar

500 m VNV
Brobergstorp

Ängs- och
betesmarksinventering

Aspnäs

Betesmark där det bl.a. förekommer växter som
Brunven, Gul fetknopp, Gullviva, Gåsört m.fl.

478 m syd

Skogsstyrelsens sumpskogar

Tallholmen

Strandskog (lövskog, blandat eller ospecificerat) vid
sjö. Ingår i VMI-objekt klass 2.

486 m syd

472 m ost

Figur 6. Karta över naturmiljön i området längs ledningssträckan.
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Tobbo
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Ängs- och
betesmarksinventering

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset. Det elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot
den bakgrunden ofta magnetfälten högre än vad som är vanligt i övrigt.
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält d.v.s. det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om växlande
magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte EMF ha betydande
miljöeffekt.
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett
gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen
och Strålsäkerhetsmyndigheten – tagit fram en vägledning för beslutsfattare som rekommenderar följande:
•

Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar så att
exponering för magnetfält begränsas.
• Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.
• Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.
Sökanden skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.
Som ett underlag till MKB kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella ledningsträckningen.
Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n.
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4.8.1

Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.

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 1.5.1.
En kraftledning medför påverkan på omgivande miljö inom och i anslutning till etableringsområdet. De
konsekvenser som sökt alternativ ger upphov till är i stor utsträckning beroende av de lokala
förutsättningarna. I Tabell 12 redovisas genomförda konsekvensbedömningar för respektive aspekter för sökt
verksamhet.

5.1

Bedömd miljöpåverkan och hänsynsåtgärder

5.1.1

Samhällsnytta

Sökt alternativ medför en positiv samhällsnytta i form av ett säkert och tillförlitligt elnät. Vid nedmontering av
befintlig luftledning skulle elförsörjningen påverkas negativt.
5.1.1.1 Sammanfattande bedömning
Sökt alternativ medför en positiv konsekvens för samhällsnyttan.

5.1.2

Planer

Sökt alternativ bedöms inte strida mot några av kommunens planer. I kommunens ÖP uttrycks att
välutbyggda elektroniska kommunikationer skapar förutsättningar för utveckling av näringsliv på landsbygden.
ÖP omfattas även av riktlinjer gällande nybyggnation av kraftledningar, vilket ansökt alternativ ej är.
Avståndet till närmaste vattenförekomst med miljökvalitetsnormer är 700 meter, och bedöms vara för långt
bort för att ledningen skall ha en eventuell påverkan.
5.1.2.1 Sammanfattande bedömning
Sökt alternativ medför en positiv konsekvens för planer.

5.1.3

Markanvändning

Ledningen är lokaliserad i ett jordbruks- och skogslandskap och har funnits på platsen sedan 1977. Då
ansökan berör befintlig luftledning kommer inte några nya markanspråk att göras. Vid nedmontering av
befintlig luftledning skulle marken kunna nyttjas för något annat. Eftersom regionen är i behov av elförsörjning
skulle annan mark behövas tas i anspråk för en ny ledning vilket skulle innebära en större påverkan än att låta
befintlig ledning finnas kvar.
Det har inte identifierats något förorenat område i nära anslutning till ledningen.
De kreosotimpregnerade stolparna har varit placerade i marken, på befintlig plats, i mer än 40 år vilket enligt
studier visar på att cirka 35% av kreosotet återstår i stolparna (se avsnitt 4.3.2 Kreosot). Det finns därför
mycket lite kreosot kvar i stolpen och spridning av kreosot är mycket begränsad och sker främst i direkt
anslutning till stolpen då det binds till organiskt material. Kreosot från stolparna bedöms därför inte orsaka
utsläpp, förorening, frisättning av näringsämnen, förändrat habitat eller negativ påverkan på
dricksvattenförsörjning. Kreosotstolparna bedöms inte heller bidra till att miljökvalitetsnormerna för
vattenkvalitet inte följs.
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5 MILJÖEFFEKTER

5.1.3.2 Sammanfattande bedömning
Sökt alternativ bedöms medföra en liten negativ konsekvens för markanvändning.

5.1.4

Naturmiljö

Ledningen sträcker sig över naturmiljövärden som ängs- och betesmarksområde, sumpskog samt Heby
kommuns naturvårdsprogram. Eftersom sökt alternativ har funnits på platsen under lång tid bedöms
omgivande naturmiljö ha anpassats till ledningen. Vid drift- och underhållsarbete kan dock en eventuell
påverkan på närliggande naturmiljö uppstå. För att minska eventuell påverkan kommer drift- och
underhållsarbete utföras i beaktande av hänsynsåtgärder, se avsnitt nedan. Den främsta påverkan bedöms
dock uppstå vid nedrivning av befintlig luftledning, vilken ansökan ej avser.
Ledningen sträcker sig över sju stycken vattendrag som omfattas av strandskyddsbestämmelserna.
Ledningen bedöms dock inte vara ett hinder i att uppfylla strandskyddets syfte att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt bevara goda livsvillkor för djur- och
växtlivet på land och i vatten. Anledningen är att ansökan avser en befintlig ledning varvid ingen ny- eller
ombyggnation kommer genomföras. Hänsynsåtgärder kommer beaktas vid drift- och underhållsarbete, se
nedan.
I de vattendrag som enligt lagstiftningen klassas som småvatten i jordbruksmark som är
biotopskyddsområden får verksamhet eller åtgärder som kan skada naturmiljön ej bedrivas. Då ansökan
avser bibehållande av befintlig ledning, och ej byggnation av ny, bedöms ansökt verksamhet ej stå i strid med
biotopskyddet. Vid drift- och underhållsarbete kan dock en eventuell påverkan på naturmiljön uppstå, se
avsnitt nedan om hänsynsåtgärder.
Närmaste områdesskyddad naturmiljö är Tämnaren väst vilken utgör Natura 2000-område enligt
Fågeldirektivet samt Art- och habitatdirektivet. Eftersom ansökan avser en befintlig ledning som är lokaliserad
ca 225 meter nord om Tämnaren bedöms ledningen inte ha någon påverkan på de värdefulla naturmiljöer
som skyddas enligt Art- och habitatdirektivet i Tämnaren. Däremot förekommer flertalet fåglar med högt
skyddsvärde som häckar och rastar vid Tämnaren vilken ledningen kan ha en negativ påverkan på.
Anledningen är att kraftledningar generellt utgör en viss risk för fåglar. Enligt Artportalen har 950 rapporterade
observationer av rödlistade fåglar gjorts i området runt ledningen. De flesta som rapporterats i Artportalen är
mindre fåglar, men även ett antal större fåglar som Ängshök, Duvhök och Havsörn har rapporterats. Det är
framförallt stora fåglar som kan påverkas negativt av kraftledningar då de är så pass stora att de kan nå två
linor och därmed få ström i sig. Det är främst i öppnare marker som detta kan ske. I Natura 2000-området
förekommer bl.a. Bivråk och Brun kärrhök, båda har högt skyddsvärde och är s.k. större fåglar. Bedömningen
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5.1.3.1 Hänsynsåtgärder
Då livslängden på en stolpe har gått ut och stolpen ska bytas ut kommer annat material än
kreosotimpregnerat trä att välja. Stolpar av kreosot kan ersättas med stolpar av t.ex. komposit, metall eller
annat material. Vid utbyte av stolpar i den befintlig luftledningen placeras ny stolpe på samma plats som
kasserad stolpe. Befintligt hål nyttjas för montering av ny stolpe. Inga massor tillförs eller förs bort. Genom
detta sker ingen spridning av kreosot utöver den tidigare placeringen.

5.1.4.1 Hänsynsåtgärder
Vid underhåll och reparationer kommer påverkan på naturmiljön minimeras med hjälp av hänsynsåtgärder
som t.ex. att i möjligaste mån genomföra drift och underhåll i torrare markförhållanden, i så stor utsträckning
som möjligt köra på befintliga vägar, vara extra försiktig vid arbeten i närheten av vattendrag (t.ex. se till att
buskar, träd, och annan skyddande vegetation bevaras utmed diken och vattendrag), anlägga mindre broar
över vattendrag, köra med våtmarksanpassade fordon och köra på stockmattor. Innan några åtgärder i
känsliga miljöer (som i exempelvis sumpskog) påbörjas kommer Sökande samråda med Länsstyrelsen enligt
12 kap 6 § miljöbalken.
Ledningen passerar flertal markavvattningsföretag. Eventuellt underhållsarbete kommer inte utföras på ett
sådant sätt att det påverkar markavvattningsföretagens syfte, eller anläggningarna negativt.
5.1.4.2 Sammanfattande bedömning
Sökt alternativ bedöms medföra en liten negativ konsekvens för naturmiljö.

5.1.5

Kulturmiljö

Ledningen sträcker sig över ett område som ingår i kommunens kulturminnesvårdsprogram, och över flera
områden som omfattas av Länsstyrelsen i Västmanlands program för bevarande av odlingslandskapets naturoch kulturmiljövärden. Närmaste fornminne är lokaliserat 30 meter från ledningen.
Som nämnts tidigare har befintlig ledningen funnits på platsen sedan 1977 och kulturmiljön precis som andra
omkringliggande värden bedöms ha anpassat sig efter ledningen.
5.1.5.1 Hänsynsåtgärder
Vid drift- och underhållsarbete kommer försiktighet tas för de fornlämningar som är lokaliserade i ledningens
närhet. Som en ytterligare skyddsåtgärd kommer lämningarna märkas ut i det underlag som lämnas vid
upphandling av drift- och underhållsarbete. På så sätt kan skador orsakade av markfordon undvikas. Om ej
kända fornlämningar påträffas i samband med underhåll av ledningen ska arbetet avbrytas och Länsstyrelsen
kontaktas för att göra en anmälan. Sökande har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter,
allmänna råd och försiktighetsprinciper.
Vid drift- och underhållsarbete av ledningen i de områden som sträcker sig igenom kulturminnesvårdsprogram
eller program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden ska extra försiktighet tas vid
arbetet.
5.1.5.2 Sammanfattande bedömning
Sökt alternativ bedöms medföra en liten negativ konsekvens för kulturmiljön.

5.1.6

Friluftsliv och rekreation

Det förekommer inga utpekade områden som utgör skyddad friluftslivsmiljö i närheten av ledningen. Däremot
har landsbygdsmiljön i kommunen samt Tämnaren ett stort friluftsliv- och rekreationsvärde.

27

Sveriges Ornitologiska Förening. BirdLife Sverige. R ktlinjer för kraftledningar.

Liten miljökonsekvensbeskrivning: Gruvberget-Östervåla
29

2019-11-29
2019-12-02

Förutsättningsvis att Sökande följer uppsatta hänsynsåtgärder (se 5.1.4.1 Hänsynsåtgärder nedan) vid driftoch underhållsarbete bedöms ledningen inte utgöra någon direkt påverkan på andra rapporterade rödlistade
och fridlysta arter i området längs befintlig ledning.

2017-102916-0010
2019-102969-0001

är sådan att aktuell kraftledning kan utgöra en viss risk för skada på större fåglar på individnivå till följd av
kollision med ledningen samt elskador27.

5.1.7

Landskapsbild

En luftledning syns i landskapet, framförallt i öppnare marker, vilket medför en visuell påverkan på
landskapsbilden. På ett längre avstånd utmärker sig ledningen inte i landskapsbilden. Som nämnts tidigare
har befintlig ledningen funnits på platsen sedan 1977 och ledningen bedöms ha integrerats i landskapsbilden.
5.1.7.1 Sammanfattande bedömning
Sökt alternativ medför en obetydlig konsekvens för landskapsbilden.

5.1.8

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

Rekommenderat riktvärde avseende magnetfält är 0,4 µT. Enligt genomförda magnetfältsberäkning uppgår
magnetfältet fem meter ifrån ledningen 0,4 µT, på vardera sida. Beräkningarna visar att det magnetfält som
ledningsdragningen alstrar vid närmaste bostadshus uppgår till ca 0,02 µT. Verksamheten bedöms därför inte
ge upphov till någon risk för elektromagnetiska fält för närboende.
Magnetfältsberäkningarna är genomförda baserat på uppskattad framtida lastnivå för att visa på hur
magnetfältet skulle vara vid normaldrift. Eftersom ledningen vid normalläge ej är i drift, utan är endast avsedd
som reservledning, är magnetfältet vid normalläge nästintill obefintligt.
5.1.8.1 Hänsynsåtgärder
Svenska kraftnäts magnetfältspolicy och rekommendationer ska följas.
5.1.8.2 Sammanfattande bedömning
Sökt alternativ medför en obetydlig konsekvens för boendemiljö, hälsa och säkerhet.
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Ledningen bedöms inte utgöra något hinder för att utöva friluftsliv och rekreation i området. Eftersom
ledningen funnits på platsen sedan lång tid tillbaka bedöms ledningen ha integrerats och anpassats i rådande
landskapsbild
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. 2009. Background data and assumption made for an LCA on creosote poles.
Swedish Environmental Research Institute (IVL). Hämtad 2018-11-20:
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