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Sammanfattning 

 
Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som efterföljer ett undersökningssamråd, benämns 
som liten MKB och ingår som bilaga till Dala Energi Elnät:s ansökan om nätkoncession för linje 
för nya 55 kV markkablar i Leksand kommun, Dalarnas län.  
 
Förordad sträckning är totalt ca 230 meter och kommer att utföras som markförlagda kablar. 
Markkablarna kommer till största delen att förläggas i ett gemensamt kabelschakt. Den 
förordade sträckningen, som Dala Energi Elnät nu söker koncession för, har föregåtts av en 
process där olika avvägningar och alternativ har utretts.  
 

Ett skriftligt undersökningssamråd har genomförts under oktober-november 2021. Inbjudan till 
samrådet gjordes genom att brev/mail skickades till Länsstyrelsen i Dalarnas län, Leksands 
kommun, övriga myndigheter och berörda fastighetsägare. Länsstyrelsen i Dalarnas län har 
beslutat att ledningarna inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan (21 januari 2022)  
och beslutet innebär att en liten MKB ska tas fram i enlighet med 6 kap. 47 § miljöbalken.  

Dala Energi Elnät bedömer att konsekvenserna för kulturmiljö och friluftsliv är obetydliga, 
konsekvenserna för markanvändning, planer och boendemiljö är obetydliga- små och 
konsekvenserna för naturmiljö och infrastruktur bedöms vara små. Konsekvenserna för 
landskapsbilden bedöms bli positiva.   

Sammantaget bedömer Dala Energi Elnät att förordad sträckning medför liten påverkan på 
berörda intressen. Kabelförläggningen innebär positiva effekter för landskapsbilden och 
boendemiljön.   
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1. Inledning 
Dala Energi Elnät AB (nedan Dala Energi Elnät) avser att rasera delar av två befintliga 55 kV 
luftledningar samt markförlägga två nya ledningar om 55 kV1 (driftspänning) vardera i Övermo i 
Leksands kommun, Dalarnas län. En ny station ska byggas på Dala Energi Elnäts fastighet. Med 
den aktuella utformningen av stationen och anslutning på denna spänningsnivå är det endast 
teknisk möjligt att ansluta med markkabel. Mot bakgrund av detta ska de befintliga ledningarna 
ersättas med markkabel på sträckan från nya kabelstolpar och in till stationen. I  Figur 1 nedan 
redovisas en översiktlig bild över projektområdet.  

Rejlers Sverige AB (Rejlers) har fått i uppdrag att bistå Dala Energi Elnät med tillståndsprocessen 
för ombyggnationen. 

  
Figur 1. Karta över projektområdet ( se lila ruta).  

                                                      

 

 

1 Konstruktionsspänning 72,5 kV 
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1.1. Bakgrund, syfte och behov 

Dala Energi Elnät planerar att bygga en ny station på sin fastighet i Övermo  
. Den nya stationen kommer att anslutas med kabel och de befintliga luftledningarna byts 

därmed ut mot markkabel på sträckan från nya kabelstolpar och in till stationen, se karta i Figur 
4. 

1.2. Dala Energi Elnät AB 

Dala Energi Elnät AB är ett lokalt bolag som levererar el till ca 34 000 kunder i kommunerna 
Rättvik, Leksand, Gagnef och Säter. Vi är ett bolag inom Dala Energi Koncernen som ägs av 
4 200 privata aktieägare och tre kommuner; Leksand, Rättvik och Gagnef. 

1.3. Disposition 

Denna MKB inleds med en presentation av verksamheten och därefter en presentation av lagar 
och bestämmelser som reglerar tillstånd för aktuell verksamhet. Sedermera redogörs för 
bakgrunden till de överväganden som har gjorts vid val av förordat alternativ för verksamheten. 
I efterföljande kapitel redovisas teknisk beskrivning samt verksamhetens tänkta utformning. 
Därefter presenteras områdets förutsättningar, berörda motstående intressen samt bedömning 
av de miljöeffekter som verksamheten kan förväntas ge. Avslutningsvis redogörs en samlad 
bedömning av förordat alternativ för verksamheten.  

För bästa överblick och förståelse rekommenderas att MKB:n läses i kapitlens ordningsföljd. 

1.4. Metod för miljöbedömning  

För att kunna identifiera och bedöma de direkta och indirekta effekterna som förordad 
sträckning kan förväntas ge har erforderligt underlag tagits fram. Området som verksamheten 
planeras i har studerats utifrån bl.a. pågående och planerad markanvändning, motstående 
intressen samt befintlig infrastruktur. Som underlag har bl.a. kommunala planer och digitalt 
underlag från Länsstyrelsen, Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Trafikverket, 
Försvarsmakten och Riksantikvarieämbetet använts. Inkomna synpunkter i samband med 
genomfört undersökningssamråd har tagits i beaktande.  

2. Tillståndsprocessen 
Enligt Ellagen (1997:857) krävs särskilt tillstånd, s.k. nätkoncession för linje, för nätägare att 
bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar. Detta tillstånd ansöks hos 
Energimarknadsinspektionen (Ei), som beviljar tillstånd tills vidare med möjlighet till 
omprövning efter 40 år (i vissa fall ges tidsbegränsade tillstånd). 

Tillståndsprocessen inleds med samråd. Vilka som ska medverka i samrådet beror bl.a. på om 
verksamheten bedöms medföra betydande miljöpåverkan (BMP) eller inte, se Figur 2. Genom 
ett undersökningssamråd utreds och samråds om verksamhetens konsekvenser för olika 
intressen. Undersökningssamråd görs med berörda länsstyrelser, kommuner och enskilda som 
kan antas bli särskilt berörda. När samrådet är avslutat sammanställs de inkomna synpunkterna 
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7 kap. miljöbalken (exempelvis dispens för intrång i naturreservat). Även bestämmelserna i 
kulturmiljölagen (1988:950) beaktas. 

2.2. Genomfört samråd 

Samrådsprocessen inleddes med ett undersökningssamråd genomfördes under oktober-
november 2021 avseende förordad sträckning. Efter samrådet sammanställdes inkomna 
yttranden i en samrådsredogörelse och begäran om beslut om BMP skickades till berörd 
länsstyrelse.  

Samrådsprocessen och inkomna yttranden beskrivs i samrådsredogörelsen i Bilaga 1.  

2.2.1. Länsstyrelsens beslut om icke BMP  

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i sitt beslut daterat den 21 januari 2022 att projektet ej bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan.  

Länsstyrelsens beslut om BMP redovisas i Bilaga 2. 

3. Utredning av alternativa sträckningar  

3.1. Utredningsområde  

Utredningsområdet för de aktuella ledningarna är lokaliserat till Övermo i Leksand, Se karta i  
Figur 3. De befintliga ledningarna sträcker sig mot Tibble från stationen i Övermo samt mot 
Båthusbacken från stationen i Övermo.  
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Figur 3. Kartan visar befintliga ledningar.  

3.2. Förordat alternativ 

Det förordade alternativet sträcker sig från nya kabelstolpar öster ut under en järnväg 
(Dalabanan). Därefter följer den förordade sträckningen järnvägen fram till Övermovägen och 
sedan vidare till den nya stationen. Sträckningen är ca 230 meter, se karta i
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Figur 4.
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Figur 4. Kartan visar förordad sträckning. 

3.3. Utformning 

Ledningarna planeras som markförlagda kablar. Med den aktuella utformningen av den nya 
stationen och vid anslutning på denna spänningsnivå är det endast teknisk möjligt att ansluta 
med markkabel. De markförlagda ledningarna utgår från nya kabelstolpar på respektive ledning 
i varsitt kabelschakt, därefter övergår de till ett gemensamt kabelschakt i ovan beskriven 
sträckning (avsnitt 3.2). Se mer information om markkabel i kapitel 4 Teknisk utformning.  

3.4. Nollalternativ  

Nollalternativ innebär att ledningarna inte byggs vilket innebär att den nya stationen inte kan 
anslutas och behovet av el kan därmed inte tillgodoses till Båthusbacken och Tibble.  

3.5. Avfärdat alternativ  

Ett alternativ som har studerats men avfärdats är att behålla luftledningarna i ytterligare ett 
spann och sedan markförlägga ledningarna längs järnvägens västra sida, se karta i 
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Figur 5. Alternativet avfärdades på grund av att det förordade alternativet bedöms som mer 
tekniskt lämpligt, huvudsakligen på grund av bättre förutsättningar för att korsa under 
järnvägen. 
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Figur 5. Kartan visar alternativ sträckning som har avfärdats.   

3.6. Motiv till förordat alternativ 

Genom att placera kabelstolparna enligt förordad sträckning kan en del av luftledningarna 
raseras, vilket har en positiv påverkan på landskapsbilden och boendemiljön. Det förordade 
alternativet bedöms som tekniskt lämpligt huvudsakligen på grund av bättre förutsättningar för 
att korsa under järnvägen. 

3.7. Rasering av befintlig ledning  

Dala Energi Elnät avser att rasera den del av 55 kV ledningen L951 Övermo-Tibble som sträcker 
sig från den nya kabelstolpen fram till den nya stationen samt den del av 55 kV ledningen L952 
Övermo-Båthusbacken som sträcker sig från den nya kabelstolpen fram till den nya stationen, 
se karta i 
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Figur 6. Luftledningen är uppförd i träportalutförande med ca 15 meter höga stolpar. Stolparna 
monteras ner i mindre delar med hjälp av lämplig entreprenadmaskin. Dala Energi Elnät avser 
att ta bort alla anläggningsdelar ovan och under jord inklusive kreosotimpregnerat trä och 
synlig kreosotförorenad jord om detta förekommer. Alla anläggningsdelar transporteras till 
godkänd mottagningsanläggning, därefter återfylls schaktet och platsen återställs. 
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Figur 6. Kartan visar de delar av de befintliga ledningarna som ska raseras.  
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4. Teknisk utformning  

4.1. Markkabel 

4.1.1. Utformning  

Vid markkabelförläggning förläggs ledningarna i mark med ett s.k. triangelförband med tre 
enledarkablar i varje förband. Ledningen L952 Båthusbacken förläggs med ett kabelförband 
med tre enledarkablar (3x1x240 mm2) och ledningen L951 Tibble förläggs med ett kabelförband 
med tre enledarkablar (3x1x1000 mm2).  

Enledarkablarna består av aluminium med ett skyddande hölje av tvärbunden polyeten (PEX), 
skärm av koppartrådar och yttermantel av polyeten (PE). Ledningarna planeras parallellt i ett 
gemensamt kabelschakt, se Figur 7. 

 

Figur 7. Principskiss genomskärning av kabelgrav där två markkablar är förlagda parallellt i samma kabelgrav med 
varsitt triangelförband. Måtten är ungefärliga och enheterna i meter. 

För att ansluta markkablarna till de befintliga luftledningarna kommer s.k. kabelstolpar att 
användas, se principskiss i Figur 8.  
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Figur 8. Principskiss kabelstolpe, framifrån (vänster) och från sidan (höger).  

Kabelstolparna kommer utföras i trä eller komposit med staglinor av stål. Stolparna har en höjd 
på cirka 10-15 meter. Kabelstolparna är ändstolpar för luftledningen. I dessa stolpar övergår 
luftledningen till kabel.  

4.2. Teknisk beskrivning  
Tabell 1. Teknisk beskrivning 

 Båthusbacken Tibble 

Ledningslittera  L952 L951 

Konstruktionsspänning 72,5 kV 72,5 kV 

Effektbehov (framtida 
effektutveckling) 

16 MVA 80 MVA 

Överföringskapacitet 370 A*  

460 A** 

710 A*  

885 A** 

Tvärsnittsarea 3x1x240 mm2 3x1x1000 mm2 

Systemjordning  Impedansjordat Impedansjordat  
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Ellevio äger 
systemjordning med 
tillhörande 
nollpunktsutrustning. 

Ellevio äger 
systemjordning med 
tillhörande 
nollpunktsutrustning. 

Nollpunktsutrustning 15 A NM 150 A NX 15 A NM 150 A NX 

Beräknad 
jordslutningsström 

2,4 A 2,4 A 

Frånkopplingstid  3,5s 3,5s 

 

*Värde avser märkström vid 65 grader Celsius. 

**Förutsättningar: ledare av aluminium, förläggning direkt i mark, marktemperatur 15 grader 
Celsius, max ledartemperatur 90 grader Celsius, förlagt i plan, sluten skärmkrets. 

4.2.1. Förläggning  

Vid markförläggning av ledningar grävs ett kabelschakt vars form och bredd kan variera 
beroende på markens beskaffenhet. Kablarna levereras på kabeltrummor och läggs på plats i 
schaktet på ett djup på cirka 1,2 meter. Schaktet fylls därefter igen och marken återfylls. Även 
något grundare djup av schakten förekommer beroende på lokala markförhållanden. Schaktets 
bredd vid markytan blir normalt cirka 2 meter. Schaktets skyddsområde, alltså det område där 
röjning av sly, buskar och träd kommer ske med jämna mellanrum, blir totalt cirka 4-5 meter 
brett. Vid botten blir schaktet cirka 0,7 meter, men den exakta bredden beror på schaktets djup 
och markens beskaffenhet. 

För att på bästa sätt skydda kablarna i kabelgraven fylls kabeldikets botten med en 
skyddsfyllning som består av finare grus. Kablarna skyddas ytterligare av både kabelskydd och 
ett varningsband eller varningsnät som ska förhindra avgrävningar. För att i framtiden veta mer 
exakt vart kabeln finns görs en noggrann inmätning samt att kabelns sträckning märks ut. 

När kabeln är nedlagd och kabeldiket igenfyllt är risken för påverkan av väderförhållanden liten. 
Dock finns risk för skador orsakade av åska, men risken är mycket liten med tanke på 
markförläggningen. Skador som kan ske är främst isolationsfel i markkabelsystemet som 
kopplas bort direkt och inte kan återinkopplas som en luftledning kan vid åska. Risken för 
skador och avbrott beror i större omfattning på den mänskliga faktorn och då främst p.g.a. 
gräv- och körskador. Under byggnationen kommer arbetsområdet uppgå till cirka 12-15 meter 
där maskiner kan köra med massor och tillfälligt läggas upp, läs mer i avsnitt 4.2.2 nedan. 

4.2.2. Markbehov  

Vid markförläggning av kablar krävs ett arbetsområde på cirka 12-15 meter som består av 
kabelschaktet, en kör- och arbetsväg för maskiner samt uppläggningsplats för schaktmassorna, 
se exempel i Figur 9. Arbetsområdets utbredning kan variera beroende på platsens 
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förutsättningar och schaktets utbredning. De maskiner som används är vanligtvis grävare för 
schaktarbeten och lastbil för transport av schaktmassor och material. 

 

Figur 9. Exempelbild på markförläggning av kabel med det arbetsområde som behövs under anläggningstiden. 

5. Områdets förutsättningar och miljöpåverkan 
Nedan beskrivs områdets förutsättningar samt bedömning av de konsekvenser på berörda 
intressen som ledningarna kan tänkas medföra.  

5.1. Markanvändning och planer  

En nätkoncession får inte strida mot en detaljplan eller gällande områdesbestämmelser. Om 
syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas får dock mindre avvikelser göras. 
Översiktsplaner är inte juridiskt bindande som en detaljplan, utan fungerar som ett vägledande 
dokument. 

Projektområdet berör Översiktsplan för Leksands kommun som antogs av kommunfullmäktige 
den 9 juni 2014.  

Aktuell markanvändning i området består av hagmark, öppen mark samt gräsmark längs med 
järnväg. Sträckningen korsar även en järnväg (Dalabanan) och en väg (Övermovägen).  

Området omfattas av detaljplanen L340 – Byggnadsplan för del av Edhult (  
) som upprättades 1969 och reviderades 1973 samt detaljplanen 

L405 – Byggnadsplan för  och  som upprättades 1987. Förordad 
sträckning planeras på mark som är planlagd som parkmark, mark för högspänningsledning och 
elverk samt mark för vägmark.  

Ca 70 respektive ca 90 meter från förordad sträckning finns två områden som är utpekade som 
potentiellt förorenade områden i EBH-stödet, länsstyrelsernas nationella databas för 
förorenade områden, se karta i 
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Figur 10.  
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Figur 10. Karta över potentiellt förorenade områden. 

5.1.1. Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för 
markanvändning och planer  

Under byggskedet förekommer tillfälliga störningar i form av buller, hinder p.g.a. 
arbetsområden och upplag av byggmaterial.  

Förordad sträckning bedöms vara förenlig med gällande detaljplaner.   

Det två potentiellt förorenade områdena ligger på ett sådant avstånd till förordad sträckning att 
områdena inte bedöms påverkas.  

Dala Energi Elnät bedömer att konsekvenserna för markanvändning och planer är obetydliga -
små. 

5.2. Naturmiljö 

Naturmiljö är ett omfattande begrepp och inkluderar bl.a. naturmiljöer både på land och i 
vatten, växter, djur, yt- och grundvatten, jordlager, berggrund, skyddade områden etc.  

Inga kända naturmiljöintressen berörs av förordad sträckning, se karta i Figur 11. Inga 
vattenområden berörs, utan till största del berörs öppen gräsmark och område kring järnväg.  
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Dalälven, som är belägen ca 130 meter från förordad sträckning, omfattas av 
miljökvalitetsnormer för vattendrag. Miljökvalitetsnormen uppnår god kemisk status och har 
god ekologisk status. 

Dala Energi Elnät har gjort bedömningen att en naturvärdesinventering inte behöver 
genomföras. Inget har framkommit i förarbeten, samråd eller i samband med uttag från 
Artdatabanken som indikerar att en inventering behöver genomföras. 

Figur 11. Karta över närliggande naturmiljöintressen.  
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5.2.1. Skyddsvärda arter  

Skyddsvärda arter har undersökts genom ett uttag i ArtDatabanken. Då söktes efter rödlistade 
arter, fridlysta arter, N2000 arter och skyddsklassade arter inom en buffert om ca 50-100 meter 
från förordad sträckning. Utdragen gjordes för de senaste 20 åren och hämtades från 
Artportalen i september 2021.  
 
I aktuell sökning identifierades inga observationer av fågelarter eller övriga arter.  

5.2.2. Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för naturmiljö  

Vid markkabel är de främsta konsekvenserna för naturmiljön att ett kabelschakt måste grävas 
längs sträckningarna, vilket innebär risk för skador orsakade av markarbetena. Under byggfasen 
är därför konsekvenserna större än om ledningarna skulle uppföras som luftledning. I vissa fall 
kan även behov av sprängning förekomma, vilket oftast upptäcks under byggfasens 
grävarbeten. Vid förläggning av kabel blir det en tillfällig påverkan i marken och efter något år 
kommer marken täckas med vegetation.  

En annan risk för konsekvenser för naturmiljön är påverkan från arbetsfordon under 
anläggningstiden. Dock kommer krav om försiktighetsåtgärder att ställas på entreprenören så 
att risken minskas.  

Om invasiva arter påträffas får inte jordmassorna transporteras till annan lokalisering. EU:s och 
Sveriges förordning om invasiva främmande arter samt miljöbalken ska följas. För att transport 
och risk för spridning undviks, ska uppschaktade massor i möjligaste mån användas till 
återfyllnad/utjämning på samma plats. Om massor med invasiv art behöver transporteras iväg, 
ska massorna transporteras till en godkänd mottagare för destruktion och 
avfallstransportreglerna ska beaktas. 

Dala Energi Elnät bedömer, med vidtagna hänsynsåtgärder, att konsekvenserna för naturmiljön 
är små.  

5.3. Kulturmiljö 

Kulturmiljö avser spår, lämningar och uttryck för människans påverkan och bruk av den fysiska 
miljön. Kulturmiljön speglar vår historia och berättar om människans verksamhet i förfluten tid. 
Kulturmiljövården syftar till att bevara, vårda och levandegöra vår kulturmiljö. Skydd av 
kulturlämningar regleras i kulturmiljölagen. För att få röra eller flytta en fast fornlämning krävs 
särskilt tillstånd.  

Inga kända fornlämningar eller övriga kulturmiljölämningar ligger inom förordad sträckning. 
Närmaste fornlämning (L1998:1470, Övrig kulturhistorisk lämning) är belägen ca 200 meter från 
föreslagen sträckning. Se karta i Figur 12.  
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Figur 12. Karta över kulturmiljöintressen.  

5.3.1. Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för kulturmiljö  

Om en misstänkt fornlämning skulle påträffas under anläggningsarbetet, eller framtida 
underhållsarbete, kommer arbetet att stoppas omedelbart och länsstyrelsen kontaktas enligt  
2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Om en fornlämning måste täckas, rubbas eller tas bort kommer 
tillstånd sökas hos länsstyrelsen enligt 2 kap. 12 § kulturmiljölagen. 

Dala Energi Elnät bedömer att konsekvenserna för kulturmiljön är obetydliga och bedömer 
således att inga ytterligare hänsynsåtgärder är nödvändiga. 

5.4. Friluftsliv 

Begreppet friluftsliv innefattar vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapet för välbefinnande 
och naturupplevelser utan krav på tävling. Rörligt friluftsliv innebär aktiviteter som kan utövas 
med stöd av allemansrätten. 

Sträckningen ligger i utkanten av Siljansområdet som är av riksintresse för friluftsliv och av 
riksintresse för det rörliga friluftslivet. Området utgörs av Siljan-Orsasjöns vattensystem med 
anslutande terräng samt området längs den så kallade Siljansringen. Siljansområdet erbjuder en 
mångfald av friluftsaktiviteter. 
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5.4.1. Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för friluftsliv  

Förordad sträckning ligger inom ett område som är av riksintresse för friluftslivet men 
friluftslivet bedöms inte bli påverkat.  

Dala Energi Elnät bedömer att konsekvenserna för friluftslivet är obetydliga.  

5.5. Landskapsbild 

Landskapsbilden är den visuella upplevelsen av landskapet och är effekten av samverkan mellan 
olika landskapselement som t.ex. terrängformer, sjöar, vattendrag, skogar, odlade fält, alléer, 
bebyggelsegrupperingar. Beroende på hur omgivningen ser ut exponeras en kraftledning i 
mindre eller större grad. 

Förordad sträckning innebär en minskad påverkan på landskapsbilden eftersom delar av 
sträckan förläggs med markkabel.  

5.5.1. Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för landskapsbild 

Den främsta konsekvensen för landskapsbilden är främst förknippad med anläggningstiden, då 
visuella störningar i form av maskiner och upplag med byggmaterial kan förekomma. Dessa 
störningar är dock tillfälliga. 

Dala Energi Elnät bedömer att konsekvenserna för landskapsbilden blir positiva. 

5.6. Infrastruktur 

Inom begreppet infrastruktur omfattas transport av bl.a. varor, personer, tjänster, energi och 
information. Till detta innefattas bl.a. vägar, järnvägar, elnät, telenät, internet, VA-nät. 

Den förordade sträckningen korsar järnvägen Dalabanan som sträcker sig mellan Uppsala och 
Mora. Banan är av nationell betydelse och är av riksintresse för järnväg. Den förordade 
sträckningen sträcker sig även parallellt med Dalabanan i ca 150 meter.  

Den förordade sträckningen korsar även Övermovägen.  

Vid identifiering av sträckor har bl.a. hänsyn tagits till information om andra anläggningar som 
hämtats via Ledningskollen. 

5.6.1. Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för infrastruktur 

Under byggtiden kan konsekvenserna bli små-måttliga p.g.a. närvaro av arbetsmaskiner och 
transporter. 

Trafikverkets krav för korsande markkablar av järnväg och väg kommer att följas. Markkablarna 
kommer att tryckas eller borras under järnvägen. Om det är tekniskt möjligt kommer tryckning 
även ske under vägen, annars kommer avgrävning av vägen att ske.  

Dala Energi Elnät bedömer att konsekvenserna för infrastrukturen är små.  



 

26 (25) 

 

5.7. Boendemiljö 

5.7.1. Elektromagnetiska fält 
Elektriska och magnetiska fält uppkommer vid t.ex. generering, överföring och användning av 
el. Dessa fält finns överallt i vår miljö, både utomhus och inomhus. Utomhus uppkommer det 
bl.a. från kraftledningar och inomhus från bl.a. el- och hushållsapparater. 

Det är spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska fältet 
kring en ledning och det är praktiskt taget bara kring högspänningsledningar som elektriska fält 
uppstår. Det elektriska fältet mäts i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält från 
kraftledningar utomhus avskärmas lätt av bl.a. byggnadsmaterial, träd och växter, vilket innebär 
att elektriska fält i princip inte fås i inomhusmiljö. 

Jorden har ett magnetfält som är statiskt som människan är anpassad till och ingen forskning 
har kunnat påvisa att jordens statiska magnetfält påverkar människan. Magnetiska fält från 
kraftledningar uppstår av strömmen som flyter i ledningen och av variation av strömmen. 
Fältstyrkan beror, förutom på strömmens storlek, även på ledningens placering samt avstånd 
med andra ledningar. Magnetfältet avtar dock med avstånd till ledningen. Det magnetiska fältet 
mäts i enheten mikrotesla (µT). Magnetiska fält avskärmas dock inte som elektriska fält av 
byggnadsmaterial eller växter, vilket innebär att hus som ligger nära kraftledningar ofta har 
högre magnetfältsvärden än vad som är vanligt i övrigt. 

I motsats till jordens statiska fält är magnetfält från kraftledningar, som har växelström, 
varierande och fälten varierar med samma frekvens som strömmen. Det varierande 
magnetfältet skapar svagt elektriska strömmar i kroppen. Det finns idag oro kring att 
magnetiska fält kan påverka oss människor negativt, men trots mångårig forskning finns inga 
säkra resultat på detta. Trots att mycket forskning har utförts så anses det inte tillräckligt för att 
ett nationellt gränsvärde ska kunna sättas.  

Vid bedömning av magnetfält tillämpar Dala Energi Elnät försiktighetsprincipen som definieras i 
2 kap. 3 § miljöbalken. Det innebär att Dala Energi Elnät kommer förebygga, hindra och 
motverka att ledningen medför en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa.   

Dala Energi Elnät avser att följa försiktighetsprincipen gällande elektromagnetiska fält. 

5.7.2. Bebyggelse och boendemiljö 
Inom 100 meter från förordad sträckning finns sex bostäder belägna. Det närmaste 
bostadshuset är beläget ca 30 meter från förordad kabelsträckning. som går mot Båthusbacken. 
På detta avstånd (30 meter) är magnetfältet 0 µT.  

För att beräkna magnetfältet har två olika beräkningar genomförts. För markkabeln mot Tibble 
är årsmedelströmlasten 190 A och för markkabeln mot Båthusbacken är årsmedelströmlasten 
27 A. Figur 13 visar magnetfältet för markkabeln mot Tibble och Figur 14 visar magnetfältet för 
markkabeln mot Båthusbacken. Y-axeln visar magnetfält och x-axeln visar avstånd i meter från 
ledningens centrum.  
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Figur 13. Magnetfält för markkabeln mot Tibble.  

 

Figur 14. Magnetfält för markkabeln mot Båthusbacken. 
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5.7.3. Bedömning av konsekvenser och hänsynsåtgärder för boendemiljö 

Hänsyn har tagits till bebyggelsen vid lokaliseringen av luftledningen så att närhet till 
bostadshus undviks. Befintlig luftledning som ska raseras passerar sex bostadshus och då 
kraftledningen planeras att förläggas med markkabel på platsen minskar påverkan på 
boendemiljön. 

Landskapsbildsmässigt kommer markkablarna leda till positiva konsekvenser på boendemiljön, 
eftersom delar av luftledningarna kommer att raseras och den visuella påverkan från 
luftledningarna kan upplevas som mindre.  

Tillfälliga konsekvenser för boendemiljön kan uppstå under byggtiden. Konsekvenserna uppstår 
främst i form av buller och avgaser från arbetsfordon och transporter. Inga magnetfältsvärden 
kommer att överskrida 0,4 μT där människor stadigvarande vistas. 

Dala Energi Elnät bedömer att konsekvenserna för boendemiljön är obetydliga-små. 

5.8. Samlad bedömning av konsekvenser  

Dala Energi Elnät bedömer att förordad sträckning medför liten påverkan på berörda intressen. 
Kabelförläggningen bedöms innebära positiva effekter för landskapsbilden och boendemiljön. 

Påverkan blir som störst under anläggningstiden, eftersom tillfälliga skador kan uppstå. Dessa 
skador kommer dock att återställas och ersättas när arbetena är slutförda. 

 

5.9. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler  

Dala Energi Elnät är medveten om sin skyldighet att följa de allmänna hänsynsreglerna i 
miljöbalkens andra kapitel. Hur de beaktats och kommer beaktas redovisas i Tabell 2. 

Tabell 2. Beaktande av hänsynsregler.  

Hänsynsregel  Uppfyllelse av hänsynsregel  

Bevisbördesregeln (2 kap. 1 
§ miljöbalken)  

I denna MKB har de allmänna hänsynsreglerna beaktats. 
Se fortsatt tabell.  

Kunskapskravet (2 kap. 2 § 
miljöbalken)  

Konsekvenserna som kan uppstå till följd av projektet 
har identifierats och redogörs i denna MKB. Kunskap om 
påverkan har inhämtats under utredningsarbetet som 
ingår i det undersökningssamråd och den 
miljöbedömning som föregår upprättande av MKB och 
koncessionsansökan.  
Vidare har Dala Energi Elnät god erfarenhet av att driva 
elnätsverksamheter, eftersom Dala Energi Elnät är 
nätägare och levererar el till kunder i Rättvik, Leksand, 
Gagnef och Säters kommuner, och anser sig ha den 
kunskap som krävs för att bedriva nätverksamhet.  
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Hänsynsregel  Uppfyllelse av hänsynsregel  

Försiktighetsprincipen (2 
kap. 3 § miljöbalken)  

Skadeförebyggande åtgärder och försiktighetsåtgärder 
redovisas i föreliggande MKB och kommer att vidtas i 
samband med kommande arbeten.   
 
Ledningarna kommer att uppföras med väl beprövad 
teknik och material, vilket enligt Dala Energi Elnät 
bedömning bör betraktas som bästa möjliga teknik 
(principen om bästa möjliga teknik).  
 

Produktvalsprincipen (2 kap. 
4 § miljöbalken)  
 

De produkter och metoder som tillämpas väljs med 
omsorg för människors hälsa och miljön. Vid 
upphandling och val av entreprenad kommer krav att 
ställas gällande miljöarbete och uppföljning. Dala Energi 
Elnät tillämpar avfallshierarkin. Materialet för 
ledningarna kommer att kunna återvinnas genom 
antingen material- eller energiåtervinning. Kemiska 
produkter, som t.ex. fordonsbränsle, kommer att 
hanteras i enlighet med gällande skyddsföreskrifter och 
därmed minimeras risken för påverkan på människors 
hälsa och miljön.  

Hushållnings- och 
kretsloppsprincipen (2 kap. 
5 § miljöbalken)  

Dala Energi Elnät verkar för att kravet på hushållning 
med råvaror och energi iakttas.  
 

Lokaliseringsprincipen (2 
kap. 6 § miljöbalken)  
 

Dala Energi Elnät har utrett ett flertal sträckningsförslag 
och anser att de bäst lämpade sträckningarna har valts 
att söka koncession för. Förordad sträckning bedöms ge 
minst konsekvenser för människor, natur, kultur och 
friluftsliv. Förordat sträckningsalternativ strider inte mot 
någon detaljplan. Dala Energi Elnät bedömer att 
lokaliseringen av ledningarna är lämpligt ur ett 
hållbarhetsperspektiv.  
 

Skälighetsprincipen (2 kap. 7 
§ miljöbalken)  

De skadeförebyggande åtgärder som inarbetats i MKB:n 
har bedömts som skäliga av Dala Energi Elnät.  
 

Skadeansvaret (2 kap. 8 § 
miljöbalken)  
 

I föreliggande MKB redovisas förslag för att avhjälpa och 
motverka att skador och/eller olägenhet uppkommer. 
Om skador och/eller olägenhet ändå uppstår ansvarar 
Dala Energi Elnät för att reparera eller ersätta dessa i 
enlighet med gällande lagstiftning.  
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