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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om förlängd nätkoncession för linje (tillstånd) för 

befintlig luftledning mellan Gruvberget-Östervåla i Heby kommun, Länsstyrelsen i Uppsala län. Inom ramen 

för tillståndsansökan ska samråd enligt 6 kap. miljöbalken (MB) genomföras, vilket framgår av bestämmelsen i 

2 kap. 8a Ellagen. Samrådet är en del av tillståndsprocessen och föregår upprättandet av den 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska bifogas ansökningshandlingarna.  

Föreliggande handling utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall samt vilka 

samrådsparter som har kontaktats. Vidare sammanfattas de yttranden som inkommit under 

samrådsprocessen samt hur Sökanden har beaktat dessa. Samtliga yttranden som inkommit under 

samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell skrivelse.  

1.1 Genomförda samrådsaktiviteter 
I Tabell 1 sammanfattas de samrådsaktiviteter som genomförts inom ramen för projektet. 

Tabell 1. Lista över genomförda samrådsaktiviteter i kronologisk ordning 

  

Datum Aktivitet Se bilaga 

2019-08-20 Publicering av samrådsunderlag på Sökandens hemsida Bilaga 2 

2019-08-21 Inbjudan till skriftligt samråd, samt samrådsunderlag, skickades via e-post till 
Heby kommun 

Bilaga 4 

2019-08-22 Inbjudan till skriftligt samråd, samt samrådsunderlag, skickades via e-post till 
Länsstyrelsen i Uppsala län. 

Bilaga 5 

2019-08-22 Inbjudan till skriftligt samråd skickades via brev till enskilda berörda  

2019-09-17 Yttrande från Heby kommun inkom Bilaga 7 

2019-09-18 Sista dagen för samrådsyttrande att inkomma  

2019-10-17 Yttrande från Länsstyrelsen i Uppsala inkom Bilaga 8 
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2 MYNDIGHETER 

2.1 Länsstyrelse och kommun 
Samrådet med myndigheter inleddes den 21 och 22 augusti 2019 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd 

inklusive samrådsunderlag (Bilaga 1) till Länsstyrelsen i Uppsala län (Bilaga 5) och Heby kommun (Bilaga 4).  

Samrådsunderlaget beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan samt 

redovisar förslag till innehåll och utformning av miljökonsekvensbeskrivning. Sista svarsdag för 

samrådsyttrande var 18 september 2019. Länsstyrelsens yttrande inkom 17 oktober 2019.  

2.1.1 Länsstyrelsens yttrande 
Skriftligt yttrande från länsstyrelsen inkom den 17 oktober 2019 och redovisas i helhet i Bilaga 8.  

Tabell 2. Sammanfattning av inkommet yttrande från länsstyrelsen samt Sökandens bemötande. 

Sammanfattning samrådsyttrande Sökandens kommentar 

Stråkalternativ och förordat stråk: Sökande har 
endast skickat befintlig sträckning på samråd. 
Alternativa lokalisering, som ska finnas med om ärendet 
kan antas ha betydande miljöpåverkan saknas. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma Vattenfall på att 
alternativa lokaliseringar kan krävas i de fall där det 
uppstått nya intressen sedan tillstånd för 
nätkoncessionen senast prövades samt att det alltid 
krävs då alternativet innebär en betydande 
miljöpåverkan. 

Riksintressen: Området ligger inom riksintresse för 
totalförsvar, influensområde MSA-område. Samråd kan 
komma att krävas med Försvarsmakten. Samråd med 
Luftfartsverket krävs. 

Hälsa och säkerhet: Miljökonsekvensbeskrivningen ska 
redogöra för de nivåer av elektromagnetisk strålning 
som kan uppstå för närboende och vilka åtgärder man 
avser att vidta för att 0,4 uT inte ska överstigas. 

Naturmiljö: I MKB skall följande ingå/belysas:  

• Förekomst och risk för påverkan på värdefulla 
naturområden samt fridlysta och rödlistade arter. Det 
behövs även ett tydliggörande av att fridlysta arter 
omfattas av särskilda bestämmelser i 
artskyddsförordningen. 

• Objekt som är skyddade enligt det generella 
biotopskyddet i 7 kap 11 § miljöbalken kan finnas 
längs sträckan och vad fortsatt nätkoncession kan 
innebära för dessa. 

• Om ansökan kan innebära någon betydande 
miljöpåverkan på närliggande Natura 2000-område. 

Kulturmiljö: Vid drift och underhåll ska 
försiktighetsåtgärder tas för att inte skada fornlämningar 
som finns i närheten. Om nya fornlämningar påträffas, 
ska arbetena avbrytas och Länsstyrelsen kontaktas.  

Stråkalternativ och förordat stråk: 
Sökande vill förtydliga att ansökan ej 
avser byggnation av en ny kraftledning, 
utan en ansökan om förlängd 
nätkoncession för en befintlig ledning.  
Enligt bedömning i utarbetat 
samrådsunderlag anser Sökanden att 
verksamheten inte medföra betydande 
miljöpåverkan. Om Länsstyrelsen 
bedömer att ansökt verksamhet medför 
betydande miljöpåverkan kommer en 
alternativ lokalisering arbetas fram och 
avgränsningssamåd genomföras.  

Riksintressen: Ledningen är lokaliserad 
utanför tätort, och ledningsstolparna är 
inte högre än 20 meter. Därav har 
Försvarsmakten inte ingått i 
samrådskretsen. Sökande vill förtydliga 
att ansökan ej avser byggnation av en ny 
kraftledning, utan en ansökan om förlängd 
nätkoncession för en befintlig ledning 

Luftfartsverket har i tidigare 
förlängningsärenden uttryckt att de inte vill 
utgöra remissinstans för 
förlängningsärenden under 
förutsättningen att inga ombyggnationer 
av aktuell elledning planeras.  

Hälsa och säkerhet: Ledningen avser 
inte att förändras i dess utformning, 
placering eller styrka i kV. EMF-
beräkningar kommer att genomföras 
utifrån statistik över strömlaster från den 
aktuella ledningen. I MKB kommer 
resultatet från genomförd beräkning av 
elektromagnetiska fält för närboende att 
redovisas, samt åtgärder för att minska 
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Strandskydd: Ledningen passerar genom flera 
strandskyddade områden. Vattenfall behöver redogöra 
och motivera vilket/vilka särskilda skäl som de åberopar, 
huruvida valda åtgärd strider mot strandskyddets syften 
samt påverkan på växt- och djurliv.   

Vattenverksamhet: Eventuella reparationsarbeten eller 
avetablering av befintliga ledningar kan innebära 
vattenverksamhet då ledningen passerar sumpskogs- 
och våtmarksområden. Vattenverksamhet är i grunden 
en tillståndspliktig verksamhet. Vissa mindre 
verksamheter kan anmälas till Länsstyrelsen. 

Ledningen passerar även ett flertal 
markavvattningsföretag. Eventuella reparationsarbeten 
eller arbeten i samband med avetablering får inte utföras 
på ett sådant sätt att de påverkar 
markavvattningsföretagets syfte eller dess anläggningar 
negativt. 

värdarna om det finns risk för att de 
överskrids 0,4 uT. 

Naturmiljö: Den MKB som upprättas 
kommer innehålla den information som 
länsstyrelsen efterfrågar i sitt yttrande. 

Kulturmiljö: Den MKB som upprättas 
kommer innehålla den information som 
länsstyrelsen efterfrågar i sitt yttrande.  

Strandskydd: Den MKB som upprättas 
kommer innehålla den information som 
länsstyrelsen efterfrågar i sitt yttrande. 

Vattenverksamhet: Inför genomförande 
av underhållsarbeten genomför samråd 
enligt 12:6 MB  

 

2.1.2 Kommunens yttrande 
Skriftligt yttrande från kommunen inkom den 17 september 2019 och redovisas i helhet i Bilaga 7.  

Tabell 3. Sammanfattning av inkommet yttrande från kommunen samt Sökandens bemötande. 

Sammanfattning samrådsyttrande Sökandens kommentar 

Det samlade yttrandet från Heby kommun blir att 

samrådsunderlaget är väl utarbetat och redovisar samt beaktar de 

olika miljö- och kulturvärden samt risker och effekter som den 

förlängda koncessionen får på människor och miljö.  

Heby kommun håller med om samhällsnyttan av en fungerande 

och driftsäker eldistribution i området och ser positivt på att 

befintlig ledning kan upprustas och fortsätta brukas. Stäckningen 

påverkar inga detaljplaner och kommunen håller med om 

bedömningen att befintlig ledning uppfyller kraven i miljöbalkens 

allmänna hänsynsregler och att inte en betydande påverkan på 

berörda intressen eller människors hälsa och miljö föreligger.  

De uppställda försiktighets- och hänsynsreglerna i 

samrådsförslaget ska följas. 

 

Kommunen informerade vid utarbetningen av samrådsunderlaget 

att kommunen har framtida planuppdrag att planera för en 

drivmedelsstation (mindre pumpstation med bensin, diesel – inte 

mack med station och försäljning) ca 120-150 meter väster om 

transformatorstationen (ungefärlig placering inom cirkeln är i bild 

nedan). Denna detaljplan (DP 388) förväntas påbörjas 2022. 

Kommunens bedömning är att planen inte kommer koncessionen.  

I kommande MKB kommer 

en notering göras om det 

kommande 

detaljplanearbetet i närheten 

av ledningen.  
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3 ENSKILDA SÄRSKILT BERÖRDA 
Inbjudan till skriftligt samråd skickades via brev den 22 augusti till samtliga lagfarna och taxerade 

fastighetsägare samt delägare av samfälligheter inom 100 meter från den befintliga ledningssträckningen. I 

inbjudan var ärendet beskrivitet kortfattat med hänvisning till Sökandes hemsida, där samrådshandlingen 

fanns tillgänglig för nedladdning. Sista svarsdag för samrådsyttrande var den 18 september 2019.  

Inga yttranden från enskilda berörda inkom.  
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1 INLEDNING 
Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 22 

kV luftledning mellan L. Gruvberget och Östervåla i Hebys kommun, Uppsala län. Inom ramen för en 

tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken (MB) med 

syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om 

MKB:s innehåll och utformning. 

Detta dokument är en samrådshandling som utgör underlag för undersökningssamråd. I bilaga 1 redovisas 

samtliga kartor som finns i detta dokument i större storlek.  

1.1 Bakgrund 
Sökanden fick år 1976 beslut om nätkoncession (tillstånd) för den ca 1,7 km långa luftledningen mellan L. 

Gruvberget och Östervåla. Den aktuella sträckningen byggdes år 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 begäran har 

Sökanden beslutat att ta fram en ansökan om nätkoncession för linje för aktuell sträckning som visas i kartan i 

Figur 1. 

 

Figur 1. Översiktskarta som visar befintlig sträckning. 



 

6 
Samrådshandling, undersökningssamråd: Gruvberget-Östervåla 

 

1.2 Syfte och behov 
Ledningen som ansökan avser är viktig i Vattenfall Eldistribution regionnät och har betydelse för en 

fungerande elförsörjning i området.  

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 

företagets 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 km, vilket motsvarande ca 4 varv 

runt jorden. 
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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 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 MB 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.  
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3 UTFORMNING OCH LOKALISERING 
Kapitlet ger en generell beskrivning av den teknik som är aktuell för sträckningen. 

3.1 Befintlig ledning 

3.1.1  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. 

3.1.2 Utformning av luftledning 
Ledningens byggnadsår är 1977.Ledningen har en spänning på 22 kV. Längs ledningen återfinns olika 

stolptyper dessa är portalstolpar i trä med horisontellt placerade faslinor samt enkelstolpar i trä med vertikalt 

placerade faslinor. Beroende på terräng varierar stolphöjden mellan 10-18 meter och normalt placeras 

stolparna med ett avstånd (spannlängd) av ca 30-150 m. Fasavstånd 1,2 meter. Se Figur 3 nedan. 

 
Figur 3. Foto stolptyper  

3.1.3 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. Det kan även krävas att eventuella höga träd avverkas för att inte riskera att 

dessa faller ner på ledningen och orsakar elavbrott.  

3.1.4 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. 
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3.1.5 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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4 FÖRUTSÄTTNINGAR 
I detta avsnitt beskrivs områdets förutsättningar i form av exempelvis känsliga miljöer, pågående 

markanvändning, naturtillgångar och fysisk miljö i övrigt.  

4.1 Samhällsnytta 
Ledningen är av betydelse för en fungerande elförsörjning i området och i Hebys kommun. 

4.2 Markanvändning och planer 
Markanvändningen i anslutning till ledningen är främst för jordbruksändamål. 

Gällande översiktsplan (ÖP) för Heby kommun, Kommunplan 2013, antogs av kommunfullmäktige år 2013. I 

ÖP har kommunen valt att inkludera kommunens vision och strategiska inriktningar för att utifrån de arbeta 

fram hållbara riktlinjer för kommunens markanvändning1. I ÖP står det att ”Välutbyggda elektroniska 

kommunikationer skapar förutsättningar för utveckling av näringsliv på landsbygden”2.I ÖP finns ett särskilt 

stycke om kraftledningar där det exempelvis uttrycks att magnetfältsberäkningar bör genomföras vid ny 

bebyggelse för att på så sätt fastställa lämpligt avstånd mellan bebyggelse och kraftledningar. Det står även 

att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy och rekommendationer ska följas3. 

Ledningen sträcker sig inte genom detaljplanelagt område4.  

4.2.1 Miljökvalitetsnormer (MKN) 
Inom ett avstånd om cirka 700 meter förekommer en vattenförekomst med miljökvalitetsnormer, sjön 

Tämnaren. I Tämnaren förekommer flertalet miljöproblem som övergödning, miljögifter och morfologiska 

förändringar och kontinuitet. Den ekologiska statusen klassificeras idag som otillfredsställande, och den 

kemiska statusen klassificeras som uppnår ej god. MKN är god ekologisk status 2027 och god kemisk 

ytvattenstatus5. 

4.3 Naturmiljö 
Ledningen är lokaliserad i nära anslutning till flertalet skyddade naturmiljöer som Natura 2000, Riksintresse 

naturvård och naturreservatet Aspnäs. Samtliga skyddade naturmiljöer i närheten av ledningen är i anslutning 

till sjön Tämnaren, se Tabell 1 och Figur 5 nedan. 

Tabell 1. Skyddade naturmiljöer inom en kilometer från kraftledningen.  

Namn Typ av intresse Beskrivning Avstånd till kraftledning 

Tämnaren 
väst 

Natura 2000, SPA 
Fågeldirektivet  

Vid Tämnaren förekommer flera fåglar med högt 
skyddsvärde som häckar och rastar6. Arter som 
Bivråk, Brun kärrhök, Fisktärna, rördrom, Svarttärna 
och Törnskata går att skåda i området7. 

224 m syd 

Natura 2000, SCI Art- 
och habitatdirektivet 

Området består av naturtyper som fuktäng, naturligt 
näringsrik sjö, nordlig ädellövskog, silikatgräsmarker, 
taiga och trädklädda betesmarker8. 

                                                      
1 Heby kommun. Kommunplan. Kommunplan 2013 – översiktsplan för Heby kommun.  
2 Heby kommun. Kommunplan 2013 del 1. Utvecklingsplan för växande Heby kommun. 
3 Heby kommun. Kommunplan 2013 del 2. Översiktsplan för Heby kommun. 
4 Mailkonversation med , planarkitekt tf enhetschef Heby kommun, 190806.  
5 Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Tämnaren. 
6 Länsstyrelsen Uppsala län. Skötselplan för naturreservatet Aspnäs Heby kommun. 2009. 
7 Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Tämnaren väst.  
8 Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Tämnaren.  
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Tämnaren 
öst 

Natura 2000, SPA 
Fågeldirektivet 

Värdefullt område för fåglar. Arter som Bläsand, 
Brun kärrhök, Grågås, Slaguggla förekommer i 
området9.  

670 m syd 

Natura 2000, SCI Art- 
och habitatdirektivet 

Området består av naturtyper som fuktäng, 
lövsumpskog, naturligt näringsrika sjöar, 
skogsbevuxen myr, svämlövskog och taiga10.  

Tämnaren 
och Sörsjön 

Riksintresse naturvård Område med rik flora och fauna. Där förekommer 
bl.a. löv-, barr- och blandskog, en bevuxen sjö, 
vassvegetation, strandäng med ett limnogent 
strandkomplex11. 

245 m syd 

Aspnäs Naturreservat Aspnäs omfattas av strandängar, betade hagmarker 
och lövskog med intressant vegetation och delvis rik 
flora. Den västra strandlinjen utefter Tämnaren utgör 
ett våtmarksobjekt i Naturvårdsverkets 
våtmarksinventering med naturvärdesklass 1, vilket 
inkluderar delar av naturreservatet. Området ingår i 
ett större område som utpekats som riksintresse för 
naturvård. 

545 m syd 

Tämnaren Riksintresse naturvård Sjön omges av våtmark- och lövskogsstränder och 
har stora biologiska värden. Tämnaren är en av 
landets förnämsta fågelsjöar12.  

570 m syd 

 

Utöver de skyddade naturmiljöer som förekommer i nära anslutning till ledningen förekommer även andra 

övrig naturmiljöer i närheten av ledningen. Exempelvis sträcker sig ledningen över Åby, betesmarksområde 

som omfattas av ängs- och betesmarksinventering samt ett område som av Skogsstyrelsen är utpekat som 

sumpskog, Dundermossen. Samtliga övriga naturvärden finns presenterade i Tabell 2 nedan, samt i Figur 5.  

Tabell 2. Övriga naturvärden inom 500 meter från kraftledningen.  

Typ av intresse Namn Beskrivning 
Avstånd till 
kraftledning 

Ängs- och 
betesmarksinventering 

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

0 m 

Skogsstyrelsens sumpskogar Dundermossen Kärrskog där glasbjörk dominerar.  0 m 

Skogsstyrelsens naturvärden  Blandsumpskog.  65 m norr 

Skogsstyrelsens sumpskogar Källvikstorpet Kärrskog. Ingår i våtmarksobjekt enligt VMI, klass 1.  224 m syd 

Ängs- och 
betesmarksinventering 

 Restaurerbar mark. 400 m norr 

Ängs- och 
betesmarksinventering 

Tobbo 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 

                                                      
9 Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Tämnaren öst.  
10 Vatteninformationssystem Sverige (VISS). Tämnaren öst. 
11 Länsstyrelsen Uppsala län. Registerblad. Tämnaren och Sörsjön. 
12 Länsstyrelsen Uppsala län. Registerblad. Tämnaren och Sörsjön. 
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Skogsstyrelsens biotopskydd  Strand- eller svämskogar. Triviallönskog med 
ädellövinslag.  

455 m syd 

Skogsstyrelsens sumpskogar 500 m VNV 
Brobergstorp 

Fuktskog.  
472 m ost 

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 

 

Ledningen sträcker sig även över delar av Heby kommuns naturvårdsprogram, ett område som enligt ÖP har 

ett mycket högt naturvårdsvärde13, se Figur 4 nedan.  

 

Figur 4. Urklipp från Heby kommuns översiktsplan över kommunens naturvårdsprogram.  

 

                                                      
13 Heby kommun. Kommunplan 2013. Kartbilaga. 
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Figur 5. Karta över naturmiljön i området längs ledningssträckan.  
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4.4 Skyddsvärda arter 

4.4.1 Fåglar 
Ett utdrag från Artportalen har gjorts14 med en buffert på cirka 2,5 kilometer från luftledningen. Utdraget visar 

på en variation av fågelarter med drygt 950 rapporterade observationer av rödlistade fåglar mellan 2010-01-

01 till 2019-06-19 (se Tabell 3 nedan). Observationer har gjorts av bl.a. Svart Stork vars fågelart ingår i 

hotkategorin nationellt utdöd. Även Fjällgås och Rödspov har observerats, båda arterna ingår i hotkategorin 

akut hotad.  

Tabell 3. Rödlistade fåglar inom 2,5 kilometer från ledningen observerade mellan åren 2000-2019. 

Hotkategori Antal observationer i hotkategorin Arter som observerats inom hotkategorin 

Nationellt utdöd 1 Svart stork 

Akut hotad 2 Fjällgås och Rödspov 

Starkt hotad 1 Ängshök 

Sårbar 382 Stare, Kungsfågel, Stjärtand, Hussvala, Årta, Berguv, Rosenfink m.fl.  

Nära hotad 562 Havsörn, Vaktel, Mindre hackspett, Duvhök, Sädgås m.fl. 

 

Följande kategorier har ingått i urvalet vid sökning av rödlistade fåglar i närområdet i artportalen: Nationellt 

utdöd, Akut hotad, Starkt hotad, Sårbar och Nära hotad.  

4.4.2 Andra arter 
Enligt Artportalen15 har sammanlagt åtta andra rödlistade arter rapporterats inom ett område av 2,5 kilometer 

från ledningen under perioden 2010-01-01 till 2019-05-15 (se Tabell 4 nedan). Arter som rapporterats är 

kärlväxter, lavar, svampar och andra däggdjur. Kärlväxter och lavar är de arter som har flest rapporteringar16.  

Tabell 4. Rödlistade arter inom 2,5 kilometer från ledningen.  

Artgrupp Hotkategori Antal arter i kategorin Specifika arter som observerats inom hotkategorin 

Kärlväxter Nära hotad 3 Pilblad, Skogsklocka och Klasefibbla 

Lavar Nära hotad 3 Gul dropplav, Skuggorangelav och Rödbrun blekspik 

Svampar Sårbar 1 Violgubbe 

Andra däggdjur Nära hotad 1 Utter 

 

Följande kategorier har ingått i urvalet vid sökning av rödlistade arter i närområdet i artportalen: Nationellt 

utdöd, Akut hotad, Starkt hotad, Sårbar och Nära hotad.  

 

                                                      
14 Utdrag ur Artportalen, 2019-06-19 

 
15 Utdrag ur Artportalen, 2019-06-19 
16 Utdrag ur Artportalen, 2019-06-19 
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4.5 Kulturmiljö 
Området i anslutning till ledningen omfattas av en kulturmiljö bestående av fornminnen, samt områden som 

ingår i Länsstyrelsen i Uppsala läns kulturminnesvärdsprogram och Västmanlands program för bevarande av 

odlingslandskapet.  

Ledningen sträcker sig över Aspnäs, ett område som ingår i kommunens kulturminnesvårdsprogram och som 

kännetecknas av ett kulturlandskap med åkrar, beteshagar och skogspartier. Landskapet har kulturhistoriskt 

intresse liksom byggnaderna som ingår, exempelvis finns en kyrka från 1350-talet i området. Enligt 

kulturminnesvårdsprogrammet är området känsligt för förändringar, och nybebyggelse bör undvikas17.  

Ledningen sträcker sig över och i nära anslutning till flera områden som omfattas av Länsstyrelsen 

Västmanlands program för bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturmiljövärden. Områdena som 

omfattas av bevarandeprogrammet värderas utifrån natur- och kulturvärden på en tregradig skala, där A är 

högst18. I Tabell 5 nedan redovisas de områden som är lokaliserade i anslutning till ledningen.  

Tabell 5. Bevarandeprogram i närheten av ledningen. 

Namn Beskrivning Bevarandevärde Avstånd till kraftledning 

Åby Fodermark som dels består av ett öppet landskap, och 
dels av trädbärande mark.  

C 0 m 

Tobbo Hagmarker som består av enbuskar, ungtall, aspbjörk, 
barrskog och blandskog.  

C 0 m 

Aspnäs Kulturlandskap med höga biologiska värden, värdefulla 
strövområden, intressant vegetation och rik flora.  

A 0m 

Åbyhus Fodermarken består av en mosaik av kulturmark och 
naturliga marker. Vegetationstyperna är varierande och 
marken är både öppen och till viss del trädbärande.   

C 260 m syd om ledninge 

Buckarby Fodermark som dels består av ett öppet landskap och 
skogsklädd mark med barrskog, blandskog och björk-
aspskog.  

C 460 m norr om ledningen 

 

Samtliga kulturmiljöer i området redovisas i Figur 6 nedan. Information om fornminnen i området kring 

ledningen se avsnitt 4.5.1 Fornminnen.  

                                                      
17 Kulturminnesvårdsprogram Heby kommun 1986. 
18 Heby kommun. Kommunplan 2013. Kartbilaga. 
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Figur 6. Karta över kulturmiljön i området längs ledningssträckan.   

4.5.1 Fornminne 
Det förekommer sju stycken fornminnen inom ett avstånd om 100 meter från ledningen. Det fornminne som är 

lokaliserat närmast ledningen är en husgrund från historisk tid. Se Tabell 6 och Figur 6.  

Tabell 6. Fornlämningen inom 100 meter från kraftledningen. 

Objektnr* Antikvarisk bedömning** Beskrivning Avstånd till kraftledning 

 Övrig kulturhistorisk lämning Husgrund från historisk tid.  30 m 

 Övrig kulturhistorisk lämning 
Fyndplats för verktyg som bl.a. en yxa.  

35 m 

 Övrig kulturhistorisk lämning 
Naturföremål/bildning med tradition. 

45 m 

 Fornlämning 
Bebyggelselämning i form av 
bytomt/gårdstomt från medeltid/nyare tid.  70 m 

 Övrig kulturhistorisk lämning Gravar från bronsåldern/järnåldern.  74 m 

 Fornlämning Gravar från bronsåldern/järnåldern. 78 m 

*Objektnummer enligt Riksantikvarieämbetet, **Övrig kulturhistorisk lämning (ÖKL) eller Fornlämning (F) 
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4.6 Friluftsliv och rekreation 
Enligt Heby kommuns ÖP sträcker sig ledningen inte över eller i nära anslutning till något område som utgör 

skyddad friluftsmiljö19. Tämnaren är däremot av stor betydelse för friluftsliv och rekreation, både för 

kommunen och regionen. Landsbygdsmiljön i kommunen har ett stort friluftsliv- och rekreationsvärde och 

enligt kommunens ÖP är landsbygden viktig att värna ur ett friluftslivperspektiv, både för kommunens 

invånare och dess besökare20.  

4.7 Landskapsbild 
Landskapsbilden består i huvudsak av ett öppet odlingslandskap med mindre kuperade partier av skog. 

Ledningen passerar flera mindre landsvägar, gårdar och bostadshus, och sträcker sig längs med sjön 

Tämnaren.  

4.8 Boendemiljö 
Inom ett avstånd om 100 meter från ledningen förekommer sju stycken bostadshus vilka presenteras i Tabell 

7 nedan. Närmast bostadshus ligger 40 meter från ledningen.  

Tabell 7. Inom 100 m från kraftledningen finns totalt sju bostadshus. 

Fastighetsbeteckning  Avstånd till kraftledning 

Östervåla-åby 1:10 40 m 

Östervåla-åby 5:7 67 m 

Östervåla-åby 5:9  58 m 

Jugansbo 3:14 40 m 

Jugansbo 3:15 70 m 

Östervåla-hemmingsbo 11:1 70 m 

Gundbo 1:4 85 m 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 Heby kommun. Kommunplan 2013. Kartbilaga.  

20 Heby kommun. Kommunplan 2013 del 2. Översiktsplan för Heby kommun.  
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4.8.1 Elektromagnetiska fält 
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 

uppkommer tex. 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. 

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 dvs 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 ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip. 

Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen kommer magnetfältsberäkningar att göras för den aktuella 

ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka kommer att infogas i MKB:n. 

  

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/
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5 MILJÖEFFEKTER 
Utifrån det aktuella områdets specifika aspekter som presenteras i kapitel 4, görs även en övergripande 

bedömning av den påverkan som verksamheten kan tänkas utgöra samt eventuella skyddsåtgärder.  

5.1 Bedömning 

5.1.1 Samhällsnytta, markanvändning och planer 
Befintlig luftledning medför positiv samhällsnytta i form av ett säkrare och mer tillförlitligt elnät. Om befintlig 

ledning monteras ner kommer elförsörjningen till underliggande nät att påverkas negativt. Befintlig ledning 

bedöms inte strida mot någon av kommunens planer.  

Spridningen av kreosot från ledningsstolparna är mycket begränsad och sker främst i direkt anslutning till 

stolpen21, i tillägg finns hänsynsåtgärder som följs (läs 5.2.1 Markanvändning). 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 uppfylls. 

5.1.2 Natur- och kulturmiljö 
Ledningen sträcker sig inte över någon områdesskyddad natur- eller kulturmiljö. Ledningen sträcker sig 

däremot över en betesmark som omfattas av ängs- och betesmarksinventering, en av Skogsstyrelsens 

utpekade sumpskogar samt ett område som ingår i kommunens naturvårdsprogram.  

Kraftledningar utgör generellt en viss risk för fåglar. Fågelkollisioner med kraftledningar är mer vanliga i öppen 
terräng och i närheten av vattenmiljöer vilka ofta utgör intressanta häcknings- eller födosöksbiotoper. 
Kollisionerna beror oftast på att linorna inte är tillräckligt synliga i landskapet. Aktuell kraftledning kan på 
individnivå utgöra en viss risk för skada på större fåglar till följd av kollision med ledningen samt elskador22. 
Ledningen bedöms inte utgöra någon påverkan på andra arter i området.  

Ledningen sträcker sig inte ovan något fornminne, däremot över ett område som ingår i kommunens 
kulturminnesvårdsprogram och tre stycken områden som ingår i Länsstyrelsens bevarandeprogram för 
odlingslandskap.  

Befintlig ledning bedöms inte påverka befintliga natur- och kulturmiljöintressen negativt så länge 

hänsynsåtgärder enligt kapitel 5.2 vidtas. 

5.1.3 Friluftsliv och landskapsbild 
Luftledningen syns i landskapet vilket medför en visuell påverkan vilket beroende på betraktaren kan 

uppfattas störande. Kraftledningen passerar inget skyddat friluftsområde. Som nämnts ovan har befintlig 

ledningen funnits på platsen sedan 1977, och friluftsliv precis som omkringliggande natur- och kulturmiljö 

bedöms ha anpassat sig efter ledningen. 

5.1.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
Sju stycken bostadshus är lokaliserade inom 100 meter från ledningen. Närmaste bostadshus ligger på ett 

avstånd om 40 meter från ledningen. Ledningen utgör dock en visuell påverkan och vetskapen om att 

luftledningar medför magnetfält kan orsaka oro för kringboende.  

En magnetfältsberäkning (EMF) kommer att genomföras i samband med miljökonsekvensbeskrivningen.  

 

                                                      
21 Svenska kraftnät. Om kreosot, kraftledningar och vår miljö. Augusti 2013.  
22 Sveriges Ornitologiska Förening. BirdLife Sverige. Riktlinjer för kraftledningar.  
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5.1.5 Risk och säkerhet 
För allmänheten kan risker uppstå i det fall en ledning eller stolpar faller. För luftledningar finns väl reglerade 

säkerhetsföreskrifter för att minimera riskerna för allmänheten. Planerat och kontinuerligt underhåll utgör 

också en del av att minimera riskerna för allmänheten. Sökande har interna rutiner för att minimera 

arbetsmiljöriskerna vid drift och underhåll.  

5.2 Hänsynsåtgärder 

5.2.1 Markanvändning 
Vid utbyte av stolpar i den befintliga regionnätsledningen placeras ny stolpe på samma plats som kasserad 

stolpe. Befintligt hål utnyttjas för montering av ny stolpe. Inga massor tillförs eller förs bort. Genom detta 

minimeras ingreppet i omgivningen. 

Sökanden arbetar aktivt för att fasa ut alla stolpar impregnerade med kreosot mot miljövänligare material. 

5.2.2 Naturmiljö 
Vid underhåll och reparationer kan eventuell påverkan på naturmiljön minimeras med hjälp av 

hänsynsåtgärder som t.ex. att i möjligaste mån genomföra drift och underhåll vid torrare markförhållanden, i 

så stor utsträckning som möjligt köra på befintliga vägar. 

5.2.3 Kulturmiljö 
Vid drift och underhåll kommer försiktighet tas för de fornlämningar som är lokaliserade under samt i 

ledningens närhet. Som en ytterligare skyddsåtgärd kommer lämningarna märkas ut i det underlag som 

lämnas vid upphandling av drift och underhåll. 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. 

5.2.4 Boendemiljö och elektromagnetiska fält 
Sökande har för avsikt att tillämpa myndigheternas säkerhetsföreskrifter, allmänna råd och 

försiktighetsprinciper.  

5.3 Samlad bedömning 
Befintlig ledning bedöms uppfylla kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och påverkan på berörda 

intressen bedöms vara liten och någon betydande påverkan på miljön eller människors hälsa bedöms inte 

föreligga. Med anledning av detta bedöms ett bibehållande av befintlig ledning innebära ej betydande 

miljöpåverkan.  

Sammantaget bedöms miljöpåverkanvara liten i relation till den positiva samhällsnytta som den medför i form 

av säkrare och mer tillförlitligt elnät, vilket motiverar att kraftledningen bibehålls i nuvarande utformning. 
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6 FORTSATT ARBETE 
När samrådsprocessen är avslutat kommer en samrådsredogörelse att upprättas och skickas till länsstyrelsen 

för beslut om betydande miljöpåverkan. I samrådsredogörelsen sammanfattas den genomförda 

samrådsprocessen och alla inkomna yttranden samt Sökandens bemötande av dessa. Arbetet med 

framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning kommer parallellt att påbörjas. Synpunkter som kommer in 

under samrådsprocessen kommer ingå i det underlag som ligger till grund för miljökonsekvensbeskrivningen. 

6.1 Upplägg framtida miljökonsekvensbeskrivning 
 

Beskrivning av planerad verksamhet Planerad verksamhet kommer mer i detalj att redovisas med t.ex. kartor 
och illustrationer. Vidare kommer arbetsmetoder och materialval att 
redovisas. 

Avstämning mot planförhållanden                                                     
och miljökvalitetsmål 

En beskrivning av hur förenlig planerad verksamhet  
är gentemot översiktsplan och detaljplan. Vidare  
redovisas planerad verksamhets överensstämmelse  
med lokala, regionala och nationella mål.  
Beskrivning av hushållning med naturresurser. 

Bedömning av miljöpåverkan för 
enskilda aspekter   

MKB föreslås omfatta de aspekter som tas upp i  
föreliggande samrådshandling. En bedömning görs  
för varje enskild aspekt. 

En samlad bedömning för samtliga 
aspekter 

Planerad verksamhets miljöpåverkan summeras  
med en samlad bedömning där alla aspekter vägs  
samman. 

Samrådsredogörelse Samrådsprocessen beskrivs och redovisas i en  
samrådsredogörelse som ligger som bilaga till MKB.  
Här sammanställs samtliga inkomna yttranden och  
besvaras i den mån det är möjligt. 
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INBJUDAN TILL SKRIFTLIGT SAMRÅD FÖR GRUVBERGET-

ÖSTERVÅLA 

 

Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om nätkoncession för befintlig 22 kV luftledning 

mellan Gruvberget och Östervåla i Heby kommun, Uppsala län.  

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ska ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 22 kV 

luftledning mellan Gruvberget och Östervåla i Heby kommun, Uppsala län. Enligt 

Energimarknadsinspektionens föreläggande med diarienummer 2017-102916 skall Sökanden inkomma med 

en ansökan om nätkoncession för den befintliga ledningen då ledningens nätkoncession löpte ut den 14 

december 1997. Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 

23-25 §§ miljöbalken (MB) med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan (BMP) samt samråda om MKB:s innehåll och utformning. 

Ledningen är en viktig del i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. 

Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i området.  

För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs 

ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som 

kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt 

upprättar miljökonsekvensbeskrivningen. 

Vi vill med detta brev inbjuda Er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat detta brev 

finns en översiktskarta för berörd sträcka. En samrådshandling med information om lokalisering, utformning, 

omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns att ladda ner från Vattenfalls hemsida: 

www.vattenfalleldistribution.se/samrad 

Vi ber Er att föra denna information vidare till eventuella hyresgäster, arrendatorer eller andra 

nyttjanderättsinnehavare knutna till Er fastighet som är berörda av den aktuella ledningen.  

 

 

22 augusti 2019  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktperson:  Telefon:  

  E-post: @wsp.com  

http://www.vattenfalleldistribution.se/samrad
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Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: 

, , l @wsp.com  

 

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 september 2019 till: 

WSP Miljömanagement 

Adress: Box 13033 

402 51 Göteborg 

Besök: Ullevigatan 19 

 

Med vänlig hälsning 

Vattenfall Eldistribution AB 

eldistribution@vattenfall.com 

Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 

 

 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 

 

 

 

 

 

BILAGA   

1. Översiktskarta 

 

 



 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INBJUDAN TILL SKRIFTLIGT SAMRÅD FÖR GRUVBERGET-

ÖSTERVÅLA 

Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om nätkoncession för befintlig 22 kV luftledning 

mellan Gruvberget-Östervåla i Heby kommun, Uppsala län.  

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ska ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 22 kV 

luftledning mellan Gruvberget och Östervåla i Heby kommun, Uppsala län. Enligt 

Energimarknadsinspektionens föreläggande med diarienummer 2017-102916 skall Sökanden inkomma med 

en ansökan om nätkoncession för den befintliga ledningen då ledningens nätkoncession löpte ut den 14 

december 1997. Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 

23-25 §§ miljöbalken (MB) med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan (BMP) samt samråda om MKB:s innehåll och utformning. 

Ledningen är en viktig del i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. 

Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i området.  

För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs 

ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som 

kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt 

upprättar miljökonsekvensbeskrivningen. 

Vi vill med detta brev inbjuda Er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat detta brev 

finns en översiktskarta samt samrådshandling för berörd sträcka. Samrådshandlingen med information om 

lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns även att ladda ner från Vattenfalls 

hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad 

 

21 augusti 2019 Heby kommun 

Kontaktperson:  Telefon:  

  E-post: @wsp.com  

http://www.vattenfalleldistribution.se/samrad
SELS20778
Texinskrivning
BILAGA 4



 
 

Samrådsinbjudan – Hallstavik 

 
2 

 

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: 

, , l @wsp.com 

  

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 september 2019 till: 

WSP Miljömanagement 

Adress: Box 13033 

402 51 Göteborg 

Besök: Ullevigatan 19 

 

Med vänlig hälsning 

Vattenfall Eldistribution AB 

eldistribution@vattenfall.com 

Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 

 

 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 
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1. Översiktskarta 

 

 

  



 
 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INBJUDAN TILL SKRIFTLIGT SAMRÅD FÖR GRUVBERGET-

ÖSTERVÅLA  

Samråd enligt miljöbalken med anledning av ansökan om nätkoncession för befintlig 22 kV luftledning 

mellan Gruvberget och Östervåla i Heby kommun, Uppsala län.  

Vattenfall Eldistribution AB (Sökanden) ska ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 22 kV 

luftledning mellan Gruvberget och Östervåla i Heby kommun, Uppsala län. Enligt 

Energimarknadsinspektionens föreläggande med diarienummer 2017-102916 skall Sökanden inkomma med 

en ansökan om nätkoncession för den befintliga ledningen då ledningens nätkoncession löpte ut den 14 

december 1997. Inom ramen för en tillståndsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 

23-25 §§ miljöbalken (MB) med syftet att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande 

miljöpåverkan (BMP) samt samråda om MKB:s innehåll och utformning. 

Ledningen är en viktig del i Sökandens regionnät och överför el inom ett stort område till underliggande nät. 

Ledningen är därför av stor betydelse för en fungerande elförsörjning i området.  

För att få driva en ledning krävs tillstånd (nätkoncession) enligt ellagen. Inför ansökan om tillstånd genomförs 

ett undersökningssamråd enligt miljöbalken 6 kap 24 § med berörd länsstyrelse, kommunen och enskilda som 

kan antas bli särskilt berörda. På uppdrag av Sökanden genomför WSP Sverige AB (WSP) samråd samt 

upprättar miljökonsekvensbeskrivningen. 

Vi vill med detta brev inbjuda Er till samråd. Samrådet sker i form av ett skriftligt samråd. Bifogat detta brev 

finns en översiktskarta samt samrådshandling för berörd sträcka. Samrådshandlingen med information om 

lokalisering, utformning, omfattning och förutsedd miljöpåverkan finns även att ladda ner från Vattenfall 

Eldistributions hemsida: www.vattenfalleldistribution.se/samrad 

Då aktuellt ärende avser en befintlig verksamhet utan planerade förändringar önskar Sökanden att 

beslut om betydande miljöpåverkan (BMP) fattas inom ramen för samrådet.  

22 augusti 2019 Länsstyrelsen i Uppsala län 

Kontaktperson:  Telefon:  

  E-post: @wsp.com  

http://www.vattenfalleldistribution.se/samrad
SELS20778
Texinskrivning
BILAGA 5



 
 

Samrådsinbjudan – Valbo-Gävle Norra 

 
2 

 

 

 

Beställning av samrådshandling och eventuella frågor i detta ärende besvaras av: 

,  @wsp.com  

 

Skriftliga synpunkter önskas oss tillhanda senast 18 september 2019 till: 

WSP Miljömanagement  

Adress: Box 13033 

402 51 Göteborg 

Besök: Ullevigatan 19 

 

Med vänlig hälsning 

Vattenfall Eldistribution AB 

eldistribution@vattenfall.com 

Org nr: 556417-0800 • www.vattenfall.se 

 

 

På uppdrag av Vattenfall Eldistribution AB 
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Datum                                    Diarienr/Dplankod 

2019-09-17 
 

Dnr KS 2019/1976 
 

     
Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 
Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 0224-301 94 www.heby.se 366-5114 212000-2049 
information@heby.se 

 

 

Mark- och planeringsenheten 
 

 
@heby.se  

 

 
 
 
 

 
Samrådsyttrande undersökningssamråd, ansökan om nätkoncession 
för befintlig kraftledning mellan Gruvberget – Östervåla i Heby 
kommun, Uppsala län.  
 
Ärendet 
Heby kommun fick 21 augusti 2019 en inbjudan till samråd från Vattenfall 
framtagen av WSP Sverige. Ansökan avser en förlängning av nätkoncession 
för befintlig 22 kV luftledning mellan Gruvberget och Östervåla i Heby 
kommun, Uppsala län.  
 
Befintlig koncession gick ut 1997 och ledningen har sedan dess varit 
koncessionslös. Ei (Energimarknadsinspektionen) begärde 2017 att 
sökanden skulle inkomma med ansökan om nätkoncession avseende 
ledningen (dnr 2017-102916). 
 
Yttrande: 
Heby kommuns mark- och planeringsavdelning har delgett förslaget till 
andra avdelningar inom kommunen för kommentarer till samrådsförslaget 
(tekniska och bygg- och miljöenheten samt Heby kommuns miljöstrateg).  
 
Det samlade yttrandet från Heby kommun blir att samrådsförslaget är väl 
utarbetat och redovisar samt beaktar de olika miljö- och kulturvärden samt 
risker och effekter som den förlängda koncessionen får på människor och 
miljö.  
 
Heby kommun håller med om samhällsnyttan av en fungerande och 
driftsäker eldistribution i området och ser positivt på att befintlig ledning 
kan upprustas och fortsätta brukas. Stäckningen påverkar inga detaljplaner 
och kommunen håller med om bedömningen att befintlig ledning uppfyller 
kraven i miljöbalkens allmänna hänsynsregler och att inte en betydande 
påverkan på berörda intressen eller människors hälsa och miljö föreligger.  
 
De uppställda försiktighets- och hänsynsreglerna i samrådsförslaget ska 
följas.  
 
För Heby kommun, 

    
Planarkitekt    Miljöstrateg 
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From:  < @heby.se>
Sent: den 6 augusti 2019 10:26
To:
Subject: SV: Detaljplaner, Gruvberget-Östervåla

Hejsan  
 
Har tittat och ingen detaljplan påverkas. Befintliga detaljplaner ligger längre västerut från transformatorstationen i 
Östervåla.  
Så ingen detaljplan mellan Östervåla och kommungränsen vid Gruvberget. 
 
Kan också informera att vi har framtida planuppdrag att planera för en drivmedelsstation (mindre pumpstation med 
bensin, diesel – inte mack med station och försäljning) ca 120-150 meter väster om transformatorstationen 
(ungefärlig placering inom cirkeln är i bild nedan). 
Denna detaljplan (DP 388) förväntas påbörjas 2022. Denna plan kommer inte heller påverka koncessionen, men kan 
vara bra att ni får informationen om vad som komma skall! 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 

 
Planarkitekt, tf enhetschef   
Mark- och planeringsenheten  

 
heby.se   

 
Heby Kommun 
Tingsgatan 11 
744 88 Heby 
www.heby.se 
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Bild: Gällande detaljplaner i rött (vänster i bild - Östervåla tätort) 
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407-6056-2019
 

Planhandläggare
 
@lansstyrelsen.se

Vattenfall Eldistribution 
Att: WSP Environmental,

E-post: @wsp.com

POSTADRESS 751 86 UPPSALA  GATUADRESS Bäverns gränd 17
TELEFON 010-22 33 000  FAX 010-22 33 010

E-POST uppsala@lansstyrelsen.se  WEBBPLATS www.lansstyrelsen.se/uppsala

Samråd enligt 6 kap. 23–25 § miljöbalken avseende gällande förlängd 
nätkoncession mellan Gruvberget – Östervåla, Heby kommun, Uppsala 
län

Redogörelse för ärendet

Vattenfall Eldistribution AB, nedan benämnt Vattenfall, har genom WSP Sverige, begärt 
skriftligt undersökningssamråd, som även uppfyller kraven för avgränsningssamråd, 
enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken för att kunna upprätta den MKB som krävs enligt 
miljöbalken och ellagen.

Vattenfall har begärt att få beslut om betydande miljöpåverkan redan i detta samråd.

Samrådet gäller nätkoncession för linje (tillstånd) för befintlig 22 kV luftledning mellan 
Gruvberget och Östervåla i Heby kommun

Syftet med ärendet är att förlänga tillstånd för nätkoncession för linje. Ledningens 
nätkoncession löpte ut den 14 december 1997 och Energimarknadsinspektionen har 
förelagt Vattenfall att inkomma med en ansökan för befintlig koncession.

Vattenfall uppger att ledningarna utgör en viktig del i regionnätet och försörjer ett stort 
område underliggande nät, samt har betydelse för en fungerande elförsörjning till flera 
större samhällen samt landsbygd. 

Länsstyrelsens synpunkter

Stråkalternativ och förordat stråk

Vattenfall har endast skickat befintlig sträckning på samråd. Alternativa lokaliseringar, 
som ska finnas med om ärendet kan antas ha betydande miljöpåverkan saknas. 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma Vattenfall på att alternativa lokaliseringar kan krävas i 
de fall där det uppstått nya intressen sedan tillstånd för nätkoncessionen senast prövades 
samt att det alltid krävs då alternativet innebär en betydande miljöpåverkan.
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Riksintressen

Riksintresse totalförsvaret
Området ligger inom riksintresse för totalförsvaret, influensområde MSA-område.  
Samråd kan komma att krävas med Försvarsmakten. Länsstyrelsen vill uppmärksamma 
Vattenfall på att samråd krävs med Försvarsmakten i samtliga ärenden med objekt högre 
än 20 m utanför tätort och högre än 45 m inom tätort. 

Riksintresse kommunikationer
Ledningen ligger inom MSA-område för riksintresset Uppsala-Ärna flygplats. Samråd 
med Luftfartsverket krävs.

Hälsa och säkerhet

Elektromagnetiska fält
Enligt Vattenfall befinner sig sju bostadsfastigheter inom 100 meter från ledningen. En 
magnetfältsberäkning kommer att genomföras i samband med 
miljökonsekvensbeskrivningen vilket kommer att ge underlag för en närmare bedömning 
av hur boendemiljön kommer att påverkas av elektromagnetiska fält.

I det fortsatta arbetet ska miljökonsekvensbeskrivningen redogöra för de nivåer av 
elektromagnetisk strålning som kan uppstå för närboende och vilka åtgärder man avser att 
vidta för att 0,4 uT inte ska överstigas.

Naturvärden 

Länsstyrelsen anser att följande naturmiljöfrågor ska belysas vid framtagande av 
MKB/liten MKB: 

- Förekomst och risk för påverkan på värdefulla naturområden samt fridlysta och 
rödlistade arter längs sträckan. Det behövs även ett tydliggörande av att fridlysta 
arter omfattas av särskilda bestämmelser i artskyddsförordningen. Bland annat är 
alla vilda fåglar fridlysta enligt 4 § artskyddsförordningen.

- Berörda områden som omfattas av strandskyddsbestämmelser och om fortsatt 
nätkoncession är förenlig med bestämmelserna.

- Objekt som är skyddade enligt det generella biotopskyddet i 7 kap 11 § 
miljöbalken kan finnas längs sträckan och vad fortsatt nätkoncession kan innebära 
för dessa. 

- Om fortsatt nätkoncession kan innebära någon betydande påverkan på miljön i 
något närliggande Natura 2000-område.
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Kulturmiljö
 
Ledningar sträcker sig genom område som ingår i Länsstyrelsens Uppsala läns 
kulturminnesvårdsprogram och Västmanlands program för bevarande av 
odlingslandskapet.

Då ledningen är befintlig finns det inte någon omständighet som talar emot dennes 
fortsätta existens, även fast den ligger inom området för regional kulturmiljövård. Detta 
under förutsättning att ledningen inte förändras på något sätt, varken sträckning eller 
utformning.

Vid drift och underhåll ska försiktighetsåtgärder tas för att inte skada fornlämningar som 
finns i närheten. Om nya fornlämningar påträffas, ska arbetena avbrytas och 
Länsstyrelsen kontaktas. 

Strandskydd

Ledningen passerar genom flera strandskyddade områden. I Heby kommun gäller 
strandskydd vid små vattendrag, där strandskyddet ofta är avgränsat till 25 meter. 
Generellt strandskydd råder vid Tämnaren med 100 meter. Vattenfall behöver redogöra 
och motivera vilket/vilka särskilda skäl som de åberopar, huruvida valda åtgärd strider 
mot strandskyddets syften samt påverkan på växt- och djurliv. 

Vattenverksamhet

De ledningar som ingår i nätkoncessionen är befintliga. Länsstyrelsen uppfattar att 
aktuellt undersökningssamråd inte innefattar några nya arbeten. 

De arbeten som kan komma att bli aktuella är eventuella reparationsarbeten eller arbeten i 
samband med avetablering. Eventuella reparationsarbeten eller avetablering av befintliga 
ledningar kan innebära vattenverksamhet då ledningen passerar sumpskogs- och 
våtmarksområden. Vattenverksamhet är åtgärder som utförs i ett vattenområde. 
Definitionen på ett vattenområde är det område som står under vatten vid högsta 
förutsebara vattenstånd, d v s 100-års flöden. Vattenverksamhet är i grunden en 
tillståndspliktig verksamhet. Vissa mindre verksamheter kan anmälas till Länsstyrelsen. 

Ledningen passerar även ett flertal markavvattningsföretag. Eventuella reparationsarbeten 
eller arbeten i samband med avetablering får inte utföras på ett sådant sätt att de påverkar 
markavvattningsföretagets syfte eller dess anläggningar negativt.
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Kommunens planer

Heby kommuns översiktsplan från 2013, antagen 29 oktober 2013, gäller för området. 
Enligt översiktsplanen pekas områden ut för bebyggelse i närhet av befintlig bebyggelse i 
Östervåla. De utpekade utredningsområden tycks inte påverka ledningen.

Avgränsning av MKB

Enligt 6 kap. 35 § 2 miljöbalken ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla uppgifter 
om alternativa lösningar. Förslaget saknar som ovan angivets förslag till alternativa 
lösningar. Länsstyrelsen anser att Vattenfall ska redovisa alternativa lokaliseringar och 
beskriva konsekvenserna av dessa i MKB:n för det fall ledningen  kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.

Upplysning

Länsstyrelsen beslutar om ledningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan efter att 
Vattenfall har skickat en begäran om detta tillsammans med en samrådsredogörelse.  

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av chef för plan- och bostadsenheten  med 
planhandläggare  som föredragande. I den slutliga handläggningen har också 
miljöhandläggare  naturvårdshandläggare  handläggare 
kulturmiljö  samt handläggare vatten- och naturtillsyn  
medverkat.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kopia till: 
Heby kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, information@heby.se

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd



