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SAMMANFATTNING
Vattenfall Eldistribution AB skall ansöka om förlängt tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en befintlig 45 kV
(nominell spänning) markkabel mellan Skövde och Brandstorp, Skövde kommun, Västra Götalands län.
Anledningen till ansökan är att kraftledningens tillstånd löper ut den 2 oktober 2019.
Den aktuella markkabeln är belägen i Skövde tätort och går framförallt i tätortsmiljö. Ledningen är en
nödvändig reservledning för att mata el i Skövde, Skara och Axvall. Sträckan på ledningen är ca 2 kilometer.
I denna Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) beskrivs den befintliga ledningens lokalisering, omfattning och
utformning och dess förväntade miljökonsekvenser. Vid kartläggning av intressen utmed den befintliga
ledningen konstaterades det att inga nya intresseområden tillkommit sedan föregående koncessionsansökan.
Ledningens västra del går igenom område som ingår i Länsstyrelsens lövskogsinventering. Ledningen
tangerar områden som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Kraftledningen korsar även ett område
som är utpekat vattenskyddsområde, Skövde-Billingesluttningen. Ledningen berör områden som är utpekade
som viktiga områden för kulturmiljö i kommunen. En kulturhistorisk lämning i form av en gammal
vägsträckning korsar ledningen. Sammanfattningsvis bedöms den befintliga ledningen inte påverka natur- och
kulturvärden samt riksintressen som finns i och kring ledningen negativt.
Vattenfall Eldistribution AB har bedömt att befintlig lednings sträckning och utförande, dvs. markkabel, är det
mest lämpliga i området. Koncessionsansökan som nu lämnas in utgår därför från att fortsatta driva ledningen
i befintlig sträckning och utförande.
Samråd har genomförts med Länsstyrelsen i Västra Götaland och Skövde kommun samt med enskilda och
allmänhet. Länsstyrelsen fattade efter genomfört samråd beslut om att ledningen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.
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1 INLEDNING
1.1 Projektets bakgrund och syfte
Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förlängt tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för befintlig 45 kV
(nominell spänning) markkabel mellan Skövde och Brandstorp i Skövde kommun, Västra Götalands län, se
figur 1.
2002 inkom Vattenfall Eldistribution AB med en ansökan om nätkoncession för linje. Kraftledningen har ett
giltigt tillstånd som löper ut den 2 oktober 2019. Kraftledningen är en markkabel med en nätspänning på 45 kV
och en längd på ca 2 km. Ledningen är en viktig reservledning som behövs för att mata el i Skövde, Skara
och Axvall.
Vattenfall Eldistribution AB:s utgångspunkt är att fortsätta att driva ledningen i befintlig sträckning och
utförande. Detta har utgångspunkt i de intressen som identifierats i detta underlag. Ledningen bedöms inte
medföra en betydande miljöpåverkan.

Figur 1. Övers ktskarta med befintliga ledningens läge markerat med röd linje.
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1.2 Vattenfall Eldistribution AB
Vattenfall Eldistribution AB bedriver elnätsverksamhet i Sverige och levererar el till 900.000 företag och
privatpersoner. Företagets elnät är över 12 000 mil långt, vilket motsvarar cirka 3 varv runt jorden. Elnätet är
indelat i lokalnät och regionnät och omfattar spänningsnivåerna 0,4-130 kV. Företaget har cirka 730 anställda,
i huvudsak i Solna, Luleå och Trollhättan. Vattenfall Eldistribution investerar årligen cirka 4 miljarder kronor i
att bygga om elnätet för att det ska bli mer motståndskraftigt mot väder och vind, samt moderniserar genom
att bygga in ny teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Elnätet behöver också anpassas för att
kunna ansluta en växande andel förnybara energikällor, elfordon och ny elintensiv industri. Företaget arbetar
aktivt för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och
sätta standarden för framtidens energilösningar.

1.2.1 Företagets miljöarbete
Vattenfall Eldistribution AB har en miljöpolicy och en vision att vara ett av de företag som leder utvecklingen
mot en miljömässigt hållbar energiproduktion. Vattenfall Eldistribution AB arbetar utifrån ett certifierat
miljöledningssystem enligt ISO14001:2004. Bolaget verkar för en ekonomisk, social och miljömässigt hållbar
utveckling i sin verksamhet. Det övergripande miljömålet för Vattenfall Eldistribution AB är att arbeta för
ständiga förbättringar för att minska riskerna för utsläpp och läckage till luft, mark och vatten från Vattenfall
Eldistribution AB:s anläggningar. Miljöfrågor ska ingå som en naturlig del vid utredning, projektering,
arbetssätt och upphandling.

1.3 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 och en specifik miljöbedömning därmed inte ska genomföras. Den
lilla MKB:n ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten kan förväntas ge och utgör det beslutsunderlag som ger en samlad bedömning av
verksamhetens miljöpåverkan.

1.4 Avgränsningar
1.4.1 Innehållsmässig avgränsning
I denna MKB behandlas aspekter som bedöms vara relevanta vid drift av befintlig kraftledning. De aspekter
som identifierats och bedöms är påverkan på landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, bebyggelse och
infrastruktur, mark- och vattenanvändning samt hälsa och säkerhet (dvs. påverkan från magnetfält).

1.4.2 Geografisk avgränsning
Eftersom ledningen är befintlig utgår den geografiska avgränsningen från det område som ledningen fysiskt
upptar, dvs. den befintliga ledningsgatan för sträckan mellan Skövde och Brandstorp. Beskrivning av
intresseområden görs i ett geografiskt område i ledningens närhet.

1.4.3 Kumulativa effekter
Befintlig ledning sammanfaller geografiskt med ett antal andra ledningar. Magnetfältsberäkningar har därför
gjorts för ledningarnas totala magnetfält för att identifiera eventuella kumulativa effekter, se vidare 5.6.1.
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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 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. om specifik miljöbedömning inte tillämpas och istället ska en liten
miljökonsekvensbeskrivning tas fram. En liten miljökonsekvensbeskrivning 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 miljökonsekvensbeskrivning som skall tas fram för att utgöra
beslutsunderlag.
Koncessionsansökan sänds till Energimarknadsinspektionen (nedan kallat Ei), som remitterar handlingarna till
samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei om koncession (dvs 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. miljöbalken kan
tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan lagstiftning, som t ex
anmäla vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från skyddat område enligt
bestämmelserna i 7 kap. miljöbalken. Även bestämmelserna i kulturmiljölagen beaktas. För här aktuell ledning
anses ingen prövning enligt annan lagstiftning vara aktuell.

2.2 Genomförda samråd
Inför ansökan om förnyelse av nätkoncession genomfördes samråd under oktober 2018, i enlighet med 23-25
§§ miljöbalken. Samråd avseende ledningens förnyade tillstånd inleddes den 6 september 2018 och
avslutades den 5 oktober 2018. Ett samrådsunderlag togs fram som redogjorde för projektets bakgrund och
syfte, ledningens omfattning, utformning och lokalisering, tillståndsprocessen, samt en övergripande
konsekvensbedömning av den befintliga ledningen.
Samrådet genomfördes med länsstyrelsen, kommunen samt med enskilda som kan antas särskilt berörda av
ledningen. Samtliga lagfarna och taxerade fastighetsägare samt delägande fastighetsägare i samfälligheter
inom 25 meter från ledningen bjöds in till samråd genom brevutskick den 6 september 2018. Samråd med
Skövde kommun och Länsstyrelsen Västra Götaland skedde via e-post i utskick den 5 september 2018. På
Vattenfall Eldistributions hemsida fanns från och med den 6 september 2018 information om projektet,
uppgifter för att lämna synpunkter samt länk till samrådsunderlaget. Sista datum för yttranden sattes till den 5
oktober 2018. Totalt inkom två yttranden. Se även samrådsredogörelsen i bilaga 1 till MKB:n.

2.2.1 Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen fattade 2018-10-25 beslut om att den befintliga kraftledningen inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § miljöbalken och 2 kap 8a § ellagen, se bilaga 2 till MKB:n.
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3 STUDERADE ALTERNATIV
3.1 Nollalternativ
Nollalternativet beskriver den situation som skulle uppstå om projektet inte genomförs, dvs. i det här fallet om
befintlig 45 kV-ledning inte får fortsatt tillstånd. Det skulle medföra att Vattenfall Eldistribution inte kan fortsätta
driva ledningen och därmed inte kan behålla leveranssäkerhet och kvalitet till sina nätkunder.
Ett nollalternativ skulle också föranleda ett behov av att utreda andra platser för ledningens lokalisering och
utförande eftersom den fortsatt behövs för att säkerställa strömförsörjningen i området. Ledningen skulle
under tiden för utredning behöva tas ur drift. En ny lokalisering av ledningen skulle medföra åtföljande
miljökonsekvenser för uppförande.

3.2 Föreslaget alternativ
Föreslaget alternativ är att behålla ledningen i befintligt läge och med befintligt utförande. Vid kartläggning av
intressen utmed den befintliga ledningen har inga motstående intressen identifierats som skulle kunna komma
i konflikt med ledningen. Ett förlängt tillstånd av befintligt alternativ bedöms inte ge någon negativ påverkan i
närområdet.

3.3 Alternativa sträckningar
Vid kartläggning av intressen utmed den befintliga ledningen har bedömningen gjorts att de värden och
skyddsområden som finns i området idag inte påverkas negativt av ledningens fortsatta existens. Att flytta
ledningen till en annan plats bedöms snarare utgöra en större miljöpåverkan än att behålla ledningen i dess
befintliga lokalisering.
Vattenfall Eldistribution AB anser att ledningens lokalisering i befintligt läge är den i området lämpligaste
utifrån både miljömässiga och hälsomässiga aspekter och anser det inte motiverat att utreda alternativa
lokaliseringar
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4 BESKRIVNING AV BEFINTLIG LEDNING
4.1 Lokalisering
Ledningen börjar i regionnätsstationen OT72 Skövde, vilken är belägen i västra delen av Skövde tätort.
Därifrån går ledningen västerut mot Brandstorp för att sedan övergå i en luftledning. Koncessionsansökan
omfattar endast markkabeln.

4.2 Omfattning och utformning

2018-102599-0001

Kraftledningen har en total längd på cirka 2 km, är markförlagd och har en spänning på 45 kV.

4.3 Drift och underhåll
Vart 8:e år görs driftbesiktningar av alla Vattenfall Eldistributions luftledningar för att avgöra om underhåll
krävs. I samband med det besiktigas även av de kabelstolpar där luftledningarna övergår i kabel.
Underhåll av en befintlig markkabel sker normalt sett inte. Livslängden på en modern kabel är lång och svår
att förutsäga exakt. När kabeln i framtiden är uttjänt görs en ny behovsbedömning av kabeln och en ny kabel
läggs om så bedöms nödvändigt. Den befintliga kabeln behöver då inte tas upp ur marken p.g.a. risk för
utsläpp i marken, eftersom det inte förekommer några miljöfarliga substanser i moderna kablar. Beslut om att
kabeln skall tas upp eller inte fattas då det är aktuellt och efter de rutiner/regler som då gäller.
Sannolikheten för att en kabel i mark ska gå sönder och behöva repareras är låg eftersom yttre påverkan på
kabeln är näst intill obefintlig. Om kabelfel ändå skulle uppstå så felsöks kabeln och ingreppet begränsas till
den del av kabeln som är sönder och ger därför en väldigt lokal påverkan. Vid en eventuell reparation av
kabeln kommer den del som är sönder att grävas upp och åtgärdas varpå marken ovan återställs till
ursprungligt skick. Inför en eventuell reparation av kabeln genomförs samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
med länsstyrelsen för att säkerställa att påverkan på natur- och kulturmiljöer minimeras. Kortvarig
bullerpåverkan kan ske vid reparation av kabel, men omfattningen bedöms vara begränsad till ett par dagar
och är att betrakta som normalt byggplatsbuller.
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5 KONSEKVENSBEDÖMNING
En liten MKB ska lämna de upplysningar som behövs för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som
verksamheten eller åtgärden kan förväntas ge. I detta kapitel beskrivs de intresseområden och miljöaspekter
som identifierats i den befintliga ledningens närhet. För respektive område eller miljöaspekt beskrivs också
ledningens eventuella påverkan och effekt på miljön.

2018-102599-0001

5.1 Landskapsbild
Eftersom den befintliga kraftledningen är markförlagd och går till stor del i väg- och tätortsmiljö, bedöms inte
ledningen påverka landskapsbilden negativt i dess nuvarande lokalisering.

5.2 Naturmiljö
Markkabeln tangerar områden som är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Ledningen korsar även
område som ingår i Länsstyrelsens lövskogsinventering, se figur 3.
Området utpekat som riksintresse för naturvård heter Nordbilligen och har stora naturvärden, i form av en
mosaik av olika naturtyper, såsom naturbetesmark, sumpskog, ädellövskog, äng och granskog. Naturvärdena
är främst knutna till rik flora med flera sällsynta och hotade arter.
Riksintresset för friluftsliv som berörs av ledningen är kopplat till värden som vandring och skidåkning.
Eftersom ledningen är befintlig och markförlagd samt endast går i utkanten av riksintressena, bedöms inte
ledningen påverka de värden negativt som riksintressena ämnar skydda.
Ledningen korsar område som är upptaget i lövskogsinventeringen, men eftersom ledningen är markförlagd
och går igenom tätortsmiljö bedöms inte den befintliga ledningen påverka de värden som inventeringen syftar
till att bevara.

5.2.1 Rödlistade och fridlysta arter
Vid sökning i artportalen av inrapporterade fynd mellan 2000 och 2018 visade det sig att det finns
inrapporterade fynd i närheten av kraftledningen. Arten heter Grenigt kungsljus och är tvååring blomsterört
som är klassad som sårbar i artportalen. Eftersom ledningen är befintlig och markförlagd bedöms inte
kraftledningen påverka örten negativt.
I ledningens västra del finns flera skyddsvärda träd som ask, ek och alm samt slöjröksvamp. Eftersom
ledningen är befintlig bedöms inte denna påverka identifierade träd och svamp negativt i dess nuvarande
lokalisering.
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Figur 3. Naturvärden i ledningens närområde. Ledningen är markerad med röd heldragen linje.
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Den befintliga ledningen gränsar till och berör områden som är utpekade som kulturmiljö i kommunen, se figur
4. Värdena är kopplade till område med bostadsbebyggelse, kyrkogård, kalkbrukslämning och förhistoriska
gravar. Ledningen korsar även en övrig kulturhistorisk lämning i form av en gammal vägsträckning. De
kulturhistoriska värdena som kraftledningen korsar och berör bedöms inte påverkas negativt av ledningens
nuvarande lokalisering.

2018-102599-0001
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5.3 Kulturmiljö

Figur 4. Kulturvärden i ledningens närområde.
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Ledningen korsar vattenskyddsområdet Skövde-Billingesluttningen, se figur 5. Ledningen bedöms inte
påverka vattenskyddsområdet negativt i dess nuvarande lokalisering.

2018-102599-0001
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5.4 Vatten

Figur 5. Värden kopplade till vatten i ledningens närområde.
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5.5 Kommunala planer

2018-102599-0001

5.6 Elektromagnetiska fält

Kommunens översiktsplan från 2012 nämner ett försiktighetsavstånd på minst 50 meter från en kraftledning
(70 kV-130 kV) till nya bostäder, skolor och arbetsplatser.
Ledningen prövades 2002 och då hade Skövde kommun inget att erinra om byggandet av aktuell markkabel.
Enligt 2 kap 8 § Ellagen får en nätkoncession för linje inte strida mot detaljplan eller områdesbestämmelser.
Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras. Aktuell ledning
anses inte strida mot gällande detaljplaner.

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.
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·

Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Vattenfall Eldistribution skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip.
Som ett underlag till miljökonsekvensbeskrivningen har magnetfältsberäkningar gjorts för den aktuella
ledningsträckningen. Grafer som visar magnetfältets utbredning och styrka redovisas nedan.

2018-102599-0001

5.6.1 Magnetfältsberäkningar
Magnetfält har beräknats för aktuell ledning TL137 när den är förlagd ensam och med parallella ledningar
TL135P och TL135R. Samtliga beräkningar redovisar magnetsfältsberäkningar vid höjden 1,5 meter över
marken.
Figur 6 visar magnetfältsberäkningar utförda på enbart TL137 börjar i Brandstorp när luftledning övergår till
markkabel till stationen OT72 Skövde. Rakt över ledningen är magnetfältet nere på strax över 0,03 mikrotesla.
Det närmaste huset ligger ca 2 meter från markkabeln och då är magnetfältet under 0,015 mikrotesla.

Figur 6. Visar magnetfältsberäkningar för aktuell kabel TL137.

De sista 300 meterna av aktuell ledning går två ledningar parallellt med befintlig kraftledning, TL135P och
TL135R. De parallella ledningarna är förlagda som kablar i enkelförband. I figur 7 visar resultatet från
beräkningarna där grön kurva visar det resulterade värdet av TL137, TL135P och TL135R. Den blå och
orangea kurvan är de parallella ledningarna och den röda är aktuell ledning. Det närmaste bostadshuset
ligger ca 15 meter från kraftledningen varvid det resulterade magnetfältet är ca 0,3 mikrotesla.
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Figur 7. Visar magnetsfältsberäkningar för aktuell markkabel TL137 och den parallella kabeln TL135P.

Sammantaget bedöms inte de bostäder som finns i ledningens närhet påverkas av magnetfältet från
markkabeln samt de parallella markkablarna.
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6 SAMLAD BEDÖMNING
Den befintliga kraftledningen bedöms inte påverka landskapsbilden negativt. Ledningen går igenom
tätortsmiljö och är markförlagd. De bostäder som finns i ledningarnas närhet bedöms inte påverkas av
magnetfältet från ledningen.
Ledningen passerar ett område som ingår i lövskoginventering ett vattenskyddsområde samt kulturmiljö i
kommunen. Ledningen tangerar områden utpekat som riksintresse för friluftsliv och naturmiljö. Ledningen
bedöms inte påverka på de värden och intressen som finns i ledningens närhet negativt.
Alternativet att ta bort ledningen och förlägga den på annan plats skulle innebära betydligt större påverkan på
omgivningen än att låta ledningen vara kvar i dess befintliga sträckning. Det skulle innebära att ny mark
behöver tas i anspråk eftersom ledningen fortsatt behövs för att säkerställa strömförsörjningen för
underliggande lokalnät.
Sammantaget görs bedömningen att befintlig lednings sträckning och utförande är den mest lämpliga då den
inte bedöms påverka några berörda intresseområden samt ur driftsäkerhetssynpunkt och hushållning av
mark. Någon betydande miljöpåverkan härrörande från en förnyad koncession bedöms med utgångspunkt i
ovanstående intressebeskrivning inte vara aktuell.
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