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 Inledning 
Dala Energi Elnät AB (nedan Dala Energi Elnät) avser att rasera delar av två befintliga 55 kV ledningar samt 
markförlägga två nya ledningar om 55 kV1 (driftspänning) vardera i Övermo i Leksands kommun, Dalarnas län.  
Ett nytt ställverk ska byggas på Dala Energi Elnäts fastighet och för att ansluta till det nya ställverket krävs 
markkablar. Med den aktuella utformningen av stationen och anslutning på denna spänningsnivå är det endast 
teknisk möjligt att ansluta med markkabel. Därför ska de befintliga ledningarna ersättas med markkabel in till 
stationen. 

Inom ramen för koncessionsansökan ska ett samråd enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) genomföras. Samrådet 
är en del av tillståndsprocessen och genomförs innan en miljökonsekvensbeskrivning (MKB), som ska biläggas 
ansökningshandlingarna, upprättas. Rejlers Sverige AB har fått i uppdrag att bistå Dala Energi Elnät med 
tillståndsprocessen för de nya ledningarna. 

Denna handling, samrådsredogörelse, utgör en redogörelse för hur samrådet har genomförts i aktuellt fall, 
sammanfattar de yttranden som inkommit under samrådsprocessen samt Dala Energi Elnäts bemötanden av 
dessa. Samtliga yttranden som har inkommit under samrådsprocessen biläggs även i sin helhet till aktuell 
skrivelse, se bilaga 1. I avsnitt 1.1 redovisas de samrådsaktiviteter och en sammanfattande beskrivning av 
genomfört samråd som har skett inom ramen för projektet. 

1.1. Genomfört samråd 
Samråd inleddes med att en inbjudan till skriftligt undersökningssamråd skickades till Länsstyrelsen i Dalarnas 
län, Leksands kommun och enskilt  särskilt berörda. Inbjudan till skriftligt undersökssamråd har även sänts till 
övriga myndigheter, företag, organisationer och föreningar som kan tänkas beröras av verksamheten. Ingen 
annonsering i tidningarna har skett p.g.a. samrådets och projektets storlek och begränsade geografiska 
utbredning. Samrådet genomfördes mellan 27 oktober och 30 november 2021.  

Samrådsunderlaget, se bilaga 3, beskriver den planerade verksamheten och dess förutsedda miljöpåverkan.  

 Inkomna synpunkter 

2.1. Länsstyrelsen i Dalarnas län 
Samrådet med Länsstyrelsen i Dalarnas län inleddes den 27 oktober 2021 med utskick av inbjudan till skriftligt 
samråd (bilaga 2) inklusive samrådsunderlag (bilaga 3). 

Ett skriftligt yttrande från Länsstyrelsen i Dalarnas län inkom den 3 december 2021 och redovisas sammanfattat i 
Tabell 1 nedan samt i sin helhet i bilaga 1. 

 

  

                                                             
1 Konstruktionsspänning 72,5 kV 
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Tabell 1. Sammanfattning av Länsstyrelsen i Dalarnas  läns synpunkter samt Dala Energi Elnäts  bemötande. 

Länsstyrelsens synpunkter Dala Energi  Elnäts  bemötande 

Länsstyrelsen skriver att eftersom verksamheten 
föranleder hantering av massor vid anläggandet bör 
en beskrivning finnas i MKB för hur invasiva arter ska 
behandlas, om de påträffas. 

Dala Energi Elnät tackar för inkomna synpunkter. 

En beskrivning av hur invasiva arter ska behandlas 
kommer att finnas med i kommande MKB.  

 

2.2. Leksands kommun 
Samrådet med Leksands kommun inleddes den 27 oktober 2021 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd 
(bilaga 2) inklusive samrådsunderlag (bilaga 3). 

Ett skriftligt yttrande från Leksands kommun inkom den 18 november 2021 och redovisas i sin helhet i bilaga 1. 

Kommunen meddelar att de inte har någon erinran i ärendet.  

2.3. Övriga myndigheter 
Samrådet med övriga myndigheter inleddes den 27 oktober 2021 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd 
(bilaga 2) inklusive samrådsunderlag (bilaga 3). Yttrandena sammanfattas i  Tabell 2 och bifogas i sin helhet i 
bilaga 1.  

Tabell 2. Sammanfattning av inkomna synpunkter från myndigheter samt Dala Energi Elnäts  bemötande. 

Myndighet Synpunkter Dala Energi Elnäts  bemötande 

Försvarsmakten Försvarsmakten har meddelat att de inte 
har något att erinra i ärendet.  

Dala Energi Elnät tackar för inkommit 
meddelande. 

Luftfartsverket LFV meddelar att de i egenskap av 
sakägare för CNS-utrustning inte har 
något att erinra mot något av 
stråkalternativen. De meddelar att 
berörda flygplatser alltid ska tillfrågas 
som sakägare om byggnadsverk över 
20 meter ingår i planer eller om 
flygplatserna av annan anledning 
misstänks kunna bli påverkade av en 
etablering.  

Dala Energi Elnät tackar för inkomna 
synpunkter. 

Inga byggnadsverk över 20 meter 
planeras.  

Naturvårdsverket Naturvårdsverket meddelar att de avstår 
från att yttra sig i ärendet. 

Dala Energi Elnät tackar för inkommit 
meddelande. 
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Skogsstyrelsen Skogsstyrelsen bedömer att åtgärden 
ger ringa påverkan och har inget att 
erinra.  

Dala Energi Elnät tackar för inkomna 
synpunkter. 

 

Trafikverket Trafikverket har meddelat att om en 
ledning ska korsa järnvägen och/eller 
passera Trafikverkets mark, över eller 
under, krävs att ett avtal tecknas med 
Trafikverket. Ansökningsblankett och 
mer information finns på Trafikverkets 
hemsida.  

 

Dala Energi Elnät tackar för inkommit 
synpunkter. 

Sverige Geologiska 
Undersökning (SGU) 

SGU hänvisar till SGUs allmänna riktlinjer. Dala Energi Elnät tackar för inkomna 
synpunkter. 

 

Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB) 

MSB har meddelat att de inte har några 
synpunkter.  

Dala Energi Elnät tackar för inkommit 
meddelande. 

Energimyndigheten Energimyndigheten meddelar att de inte 
deltar i samråd inför ansökan om 
miljötillstånd eftersom det inte är deras 
roll eller inom deras kompetens att göra 
en bedömning av:  

• den enskilda verksamhetens 
eller åtgärdens lokalisering, 
omfattning och utformning  

• de miljöeffekter som 
verksamheten eller åtgärden 
kan antas medföra i sig eller till 
följd av yttre händelser  

• miljökonsekvensbeskrivningens 
innehåll och utformning.  

 

Dala Energi Elnät tackar för inkommit 
meddelande. 

 

Elsäkerhetsverket  Elsäkerhetsverket har tagit del av 
föreliggande samrådsunderlag och har 
inga synpunkter i detta skede av 
tillståndsprocessen. 

Dala Energi Elnät tackar för inkommit 
meddelande. 
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2.4. Fastighetsägare 
Inbjudan till skriftligt undersökningssamråd inklusive information om var samrådsunderlaget finns skickades per 
brev till fastighetsägare och närboende den 27 oktober 2021. Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 30 
november 2021. 

Inga yttranden från fastighetsägare har inkommit.  

2.5. Organisationer, företag och föreningar  
Samrådet inleddes den 27 oktober 2021 med utskick av inbjudan till skriftligt samråd (bilaga  2) inklusive 
samrådsunderlag (bilaga 3). Sista svarsdag för samrådssynpunkter var 30 november 2021. Yttrandena 
sammanfattas i  Tabell 3 och bifogas i sin helhet i bilaga 1.  

 Tabell 3. Sammanfattning av organisationer, företag och föreningars  och synpunkter samt Dala Energi Elnäts bemötande. 

Organisation Organisationens synpunkter Dala Energi Elnäts bemötande 

Telia 
Elskyddsärenden  

Telia Elskyddsärenden har i 
sitt yttrande meddelat att de 
inte har några speciella 
synpunkter på samrådet.  

Telia Elskyddsärenden  
lämnar följande upplysningar 
i sitt yttrande: 
Kontroll av telekablars lägen 
och kabelanvisning beställs 
via www.ledningskollen.se 

Se även 
Telestörningsnämndens 
meddelande nr 21  (Avstånd 
mellan 
högspänningsledningar och 
lågspännings-, 
teleanläggningar m. m.).  

Telia önskar att så långt som 
möjligt behålla befintliga 
teleanläggningar i nuvarande 
läge för att undvika 
olägenheter och kostnader 
som uppkommer i samband 
med flyttning. Denna 

Dala Energi Elnät tackar för inkomna synpunkter. 

Under detaljprojekteringen kommer hänsyn till 
befintliga kablar tas. 
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Organisation Organisationens synpunkter Dala Energi Elnäts bemötande 

ståndpunkt skall noteras i 
planhandlingarna.  

Tvingas Telia vidta 
undanflyttningsåtgärder eller 
skydda fiber- och 
kopparkablar eller anläggning 
för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Telia 
att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  

Dala Vatten & 
Avfall AB (DVA) 

Inom fastigheten  
finns befintliga va-

ledningar inom den 
skrafferade ytan 
(orangefärgade linjer) i den 
bifogade kartbilden nedan.  
Den enligt 
samrådshandlingens 
förordade och redovisade nya 
sträckningen påverkar inte 
dessa befintliga va-ledningar.  
DVA har inget att invända 
mot samrådets föreslagna 
sträckning. Om sträckning 
eller förslag ändras så att va-
ledningar berörs önskar DVA 
samråd om detta. 

Dala Energi Elnät tackar för inkomna synpunkter. 

Om sträckning eller förslag ändras så att va-ledningar 
berörs kommer samråd om detta att ske med DVA. 

Borlänge Dala 
Airport  

Borlänge Dala Airport  har 
inga synpunkter på 
markkablarna men meddelar 
att om Dala Energi Elnät 
planerar att bygga något över 
20 meter så måste en 
flyghinderanalys genomföras. 

Dala Energi Elnät tackar för inkomna synpunkter. 

Inga byggnadsverk över 20 meter planeras. 





Från:
Till: Samråd
Kopia:
Ärende: Samråd gällande nya 55 kV markkablar samt rasering av del av befintliga 55kV ledningar i Leksands

kommun, Dalarnas län
Datum: den 18 november 2021 09:36:29

Hej.
Kommunen har ingen erinran i ärendet ” Samråd gällande nya 55 kV markkablar samt rasering av
del av befintliga 55kV ledningar i Leksands kommun, Dalarnas län”

Kommunens diarienummer 2021/1368

Hälsningar

Mark- och exploateringsingenjör
Sektor Samhällsutveckling
Leksands kommun
Tel 

@leksand.se
www.leksand.se



Yttrande 

Datum Beteckning 

2021-11-30 FM2021-23731:6 Sida 1 (2) 

(LFI) 

Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet

Högkvarteret 
107 85 Stockholm 

Lidingövägen 24 08-788 75 00 08-788 77 78 exp-hkv@mil.se 
www.forsvarsmakten.se/hkv 

Sändlista 

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning 

Rejlers Sverige AB, 

 

2021-10-27 

Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning 

HKV PROD RPE INFRA Fysplan 

, fysplan@mil.se 

Yttrande avseende remiss om nya 55 kV markkablar samt 

rasering av del av befintliga 55 kV luftledningar, Leksands 

kommun, Dalarnas län 

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. 

För frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan. 

 

Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen 

Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 



Yttrande 

Datum Beteckning 

2021-11-30 FM2021-23731:6 Sida 2 (2) 

Sändlista 

Rejlers Sverige AB, samrad@rejlers.se 

För kännedom  

FMV LedM Nät tillstandsarende.trv@fmv.se 



INFORMATION OM SEKRETESS FÖR SÄKERHETSÅTGÄRDER FÖR 
DEN CIVILA LUFTFARTEN 

Enligt 18 kap. 8 § p 5 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) (OSL) gäller 

sekretess för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller 

bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om 

uppgiften röjs och åtgärden avser den civila luftfarten.  

Luftfartsverkets remissvar kan innehålla information om säkerhetsåtgärder för den 

civila luftfarten som skulle kunna medföra skada om dessa uppgifter skulle röjas för 

obehöriga personer. Vi ber er därför ha detta i åtanke när ni hanterar 

Luftfartsverkets remissvar. 

Uppgifter som i regel omfattas av sekretess är uppgifter om var 

kommunikationsutrustning, navigationsutrustning eller radar- och 

övervakningsutrustning är belägen (geografisk position), bevakningsåtgärder för 

sådana anläggningar (information om tillträdeskontroller, avgränsningar och 

liknande) eller information om hur en anläggning fungerar eller används och teknisk 

information om anläggningen (uppgifter om konsekvenser för den civila eller 

militära luftfarten).   





2021-11-03 

Remissvar: 

LFV har i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget att erinra mot rasering av 
befintliga kraftledningar samt etablering av nya 55 kV markkablar. 

Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och 

övervakning (Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på 

Svensk Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem 

mot aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. På grund av nytillkomna 

satellitbaserade inflygningsprocedurer på Sveriges flygplatser har LFV utökat 

influensområdet för hinderytor till 90 km från flygplats för att även täcka in de 

hinderytor som är förknippade med dessa procedurer. 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  





Från: naturvardsverket@naturvardsverket.se 

Skickat: den 25 november 2021 16:54 

Till: Samråd 

Ämne: NV-08261-21; Samråd gällande nya 55 kV markkablar i Övermo, Leksands 

kommun 

Naturvårdsverket avstår från att yttra sig i rubricerat ärende. 

Detta e-postmeddelande är skickat via Naturvårdsverkets dokument- och ärendehanteringssystem. 
Om du svarar på meddelandet bör du inte ändra avsändaradress eller ämne. 

Hälsningar  

 
------------------------------------------------------- 
NATURVÅRDSVERKET 

BESÖK: Virkesvägen 2, Stockholm 
POST: 106 48 Stockholm 
TELEFON: 010-698 10 00 
INTERNET: 
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2F&a
mp;data=04%7C01%7Csamrad%40rejlers.se%7C54a1042be7974f2a5b3308d9b02bbf4c%7C1c12e5
e7ba9241528006b0ad49c006e7%7C1%7C0%7C637734524219052103%7CUnknown%7CTWFpbGZ
sb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&am
p;sdata=iyelsranPHYLFCQD5hARH1k6MjSNd0Dme8WBr5lIXGA%3D&amp;reserved=0 
Tänk på miljön innan du skriver ut det här mejlet 

Läs om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter på 
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.naturvardsverket.se%2Fha
ntering-av-
personuppgifter&amp;data=04%7C01%7Csamrad%40rejlers.se%7C54a1042be7974f2a5b3308d9b02
bbf4c%7C1c12e5e7ba9241528006b0ad49c006e7%7C1%7C0%7C637734524219052103%7CUnkno
wn%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0
%3D%7C3000&amp;sdata=F%2BZYlLs43Dgmjr3f6nZTwmou9ifvMzYn7rbGhzLQjHI%3D&amp;reserv
ed=0 



 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnr E-post 
Huvudkontor Vallgatan 8 036-35 93 00 202100-5612 skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 
Skogsstyrelsen Jönköping Fax Momsreg.nr www.skogsstyrelsen.se 
551 83 Jönköping  036-16 61 70 SE202100561201  

 

  

YTTRANDE 
 

1(1) 
Datum 

2021-11-30 
Diarienr 

2021/3884 

 

Tallvägen 2 

792 52 Mora 

@skogsstyrelsen.se 

 

 

 
Er referens 

 

 
samrad@rejlers.se 

Angående er remiss avseende nya markkablar samt rasering 
av del av befintliga ledningar, Övermo, Leksands kommun.  
Skogsstyrelsen har getts möjlighet att lämna synpunkter avseende nya 
markkablar samt rasering av del av befintliga ledningar enligt ovan. 
Skogsstyrelsen bedömer att åtgärden ger ringa påverkan och har inget att 
erinra.  

 

Skogskonsulent 



Från: @trafikverket.se
Till:  Samråd
Ärende: Yttrande
Datum: den 1 november 2021 09:49:19
Bilagor: Meddelandehuvud.txt

Meddelandetext.txt

Svar på begäran om yttrande gällande TRV 2021/126968,  Samråd enligt Miljöbalken
gällande nya 55 kV markkablar samt rasering av del av befintliga 55 kV luftledningar på
YYY, Leksands kommun.

Trafikverket har följande synpunkter. Om en ledning ska korsa järnvägen och/eller passera
Trafikverkets mark, över eller under, krävs att ett avtal tecknas med Trafikverket.
Ansökningsblankett och mer information finns på www.trafikverket.se.

Hälsningar 

Trafikverket   http://www.trafikverket.se   telefon:   
trafikverket@trafikverket.se



Från:
Till: Samråd
Kopia: SGU Diariet
Ärende: SGU 33-2356/2021 / Samråd gällande Dala Energi Elnät AB:s nya 55 kV markkablar samt rasering av del av

befintliga 55 kV luftledningar i Övermo, Leksands kommun
Datum: den 15 november 2021 14:30:23

Hej,
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har den 2021-10-27 tagit emot rubricerad remiss. SGU
hänvisar till SGU:s allmänna riktlinjer som bifogas nedan.
 
Med vänlig hälsning,

 
__________________________

Statsgeolog
Epost @sgu.se
Telefon, växel: 018-17 90 00

Sveriges geologiska undersökning
Kiliansgatan 10
225 50 Lund

 

Yttrande avseende infrastrukturremisser
Markens geologiska och morfologiska egenskaper är grundläggande för olika områdens
miljöförhållanden, geotekniska egenskaper, grundvattenförhållanden och associerade risker.
Tidig användning av geologisk information vid planering och projektering kan därmed minska
kostnader och miljöpåverkan samt förkorta ledtider för samtliga involverade aktörer.
 
Vi vill generellt påpeka att vid val av anläggningsmetod har typ av jordart, jorddjup och bergart
samt grundvattennivå betydelse ur en hållbar miljö- och kostnadssynpunkt. Kunskap om markens
beskaffenhet avseende dessa parametrar kan till exempel användas för optimal placering, design
och utförande av infrastrukturanläggningar, lednings-, spår- och vägdragning inklusive
tillhörande grundläggning och storleksbestämning av ev. fundament. Detta för att ur teknisk- och
miljösynpunkt erhålla hög säkerhet, men även för att om möjligt minska behov av bergmaterial
och erforderlig transport. SGU anser att krossat berg eller morän ska användas istället för
naturgrus.
 
För hjälp till handledning och tillgång till relevant information om jordarter, berggrund,
grundvatten, geomorfologi, geologisk heterogenitet och geologiska naturvärden, samt georisker,
som t.ex. skred, ras, sura sulfatjordar, översvämning, föroreningsspridning och erosion med
syftet att planera placering och anläggningsteknik hänvisar vi till vår checklista: 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/planering-och-markanvandning/infrastrukturprojekt/ 
samt vår hemsida: https://www.sgu.se/ .
 



SGU har även utvecklat användarstöd för flera områden, bland annat hur geologiska frågor kan
påverka samhälle och infrastruktur. https://www.sgu.se/anvandarstod-for-geologiska-fragor/

SGU har tagit fram en checklista för vilken information vi anser bör redovisas i en MKB gällande
påverkan på grundvattenförekomst: 
https://www.sgu.se/grundvatten/vattenforvaltning/checklista-paverkan-grundvattenforekomst/

SGU erbjuder även en karttjänst som visar grundvattenmagasin: 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html





Från: energimyndigheten@energimyndigheten.se
Till: Samråd
Ärende: 2021-200643 - Samråd gällande nya 55 kV markkablar samt rasering av del av befintliga 55kV ledningar i

Leksands kommun
Datum: den 8 november 2021 18:53:35

Hej, 

Energimyndigheten deltar inte i samråd inför ansökan om miljötillstånd eftersom det inte
är vår roll eller inom vår kompetens att göra en bedömning av: 

den enskilda verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning 
de miljöeffekter som verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till
följd av yttre händelser 
miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.

Med vänlig hälsning
Energimyndigheten

Postadress Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 
Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99 
registrator@energimyndigheten.se 
www.energimyndigheten.se 
Org.nr 202100-5000 

PS! Vänligen behåll ärendemeningen som rubrik i e-postkonversation med myndigheten
för snabb hantering av er kommunikation



Från:  /External
Till: Samråd
Ärende: 21-546 - Samrådssvar 55kV markkablar Leksand
Datum: den 29 oktober 2021 11:03:39
Bilagor: image001.png

Hej
 
Telia Elskyddsärenden har inga speciella synpunkter på samrådet avseende 55kV markkablar i
Leksands kommun.
 
Kontroll av telekablars lägen och kabelanvisning beställs via www.ledningskollen.se
Se även Telestörningsnämndens meddelande nr 21  (Avstånd mellan högspänningsledningar och
lågspännings-, teleanläggningar m. m.).
https://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-entreprenad/telestorningsnamnden/?
tab=document&limit=20&category=35&sort=date#documentx
 
Telia önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att
undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flyttning. Denna
ståndpunkt skall noteras i planhandlingarna.
Tvingas Telia vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda fiber- och kopparkablar eller anläggning
för att möjliggöra exploatering förutsätter Telia att den part som initierar åtgärden även
bekostar den.
 
För ledningssamordning i Leksands kommun kontakta Nätförvaltare 

@teliacompany.com
 
Hälsningar
 

Telia Elskyddsärenden |
Koncessioner – Samråd – Remisser – 
Markpotentialer – Skyddsåtgärder

INFRA – TechSolutions
 

 
 
Telia Company

@skanova.se
elskydd@skanova.se
 
www.teliacompany.com
Fabriksgatan 22 Örebro 
 
Telia Company AB, Stockholm 556103-4249
 

 
 
 

This email may contain information which is privileged or protected against unauthorized disclosure or communication. If



you are not the intended recipient, please notify the sender and delete this message and any attachments from your
system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. 

Telia Company processes emails and other files that may contain personal data in accordance with Telia Company’s
Privacy Policy. 



Från:
Till: Samråd
Kopia: Bleinfo
Ärende: Sv: Samråd gällande nya 55 kV markkablar samt rasering av del av befintliga 55kV ledningar i Leksands

kommun, Dalarnas län
Datum: den 29 oktober 2021 09:00:26
Bilagor: image001.png

image002.png

Hej
 
Vad jag kan se så ska ni inte bygga utan gräva ned kablar. Ni har samråd på detta från Dala
Airport. Skulle ni planera att bygga någonting högre än 20m så måste ni återkomma med en
flyghinderanalys. https://www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/flyghinderanalys
 
MVH
 

Dalaflyget
Flygplatschef/Verksamhetsansvarig, Borlänge, Dala Airport
Tel: 
Mobil: 
E-mail: @dalaflyget.se
 

Från: Bleinfo <Bleinfo@dalaflyget.se> 
Skickat: den 27 oktober 2021 16:40
Till: @dalaflyget.se>
Ämne: VB: Samråd gällande nya 55 kV markkablar samt rasering av del av befintliga 55kV
ledningar i Leksands kommun, Dalarnas län
 
 
 

Från: Samråd <Samrad@rejlers.se> 
Skickat: den 27 oktober 2021 16:29
Till: Samråd <Samrad@rejlers.se>
Ämne: Samråd gällande nya 55 kV markkablar samt rasering av del av befintliga 55kV ledningar i
Leksands kommun, Dalarnas län
 
Hej!
 
Översänder på uppdrag av Dala Energi Elnät AB underlag för samråd avseende nya 55 kV
markkablar samt rasering av del av befintliga 55 kV ledningar i Leksands kommun, Dalarnas län.
 
Vänliga hälsningar

Konsult, koncession och tillstånd
 

 







2021-10-27 

Inbjudan till samråd gällande nya 55 kV markkablar samt rasering av del av 
befintliga 55 kV luftledningar i Leksands kommun 

Undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ miljöbalken 

Dala Energi Elnät AB (nedan Dala Energi Elnät) avser att rasera delar av två befintliga 55 kV 
ledningar samt markförlägga två nya ledningar om 55 kV vardera i Övermo i Leksands 
kommun, Dalarnas län. Ett nytt ställverk ska byggas på Dala Energi Elnäts fastighet och för 
att ansluta till det nya ställverket krävs markkablar. Med den aktuella utformningen av 
stationen och anslutning på denna spänningsnivå är det endast teknisk möjligt att ansluta 
med markkabel. Därför ska del av de befintliga luftledningarna som ansluter till befintlig 
station ersättas med markkabel. 

För att få uppföra och driva ledningarna krävs tillstånd (nätkoncession för linje) enligt 

ellagen. Tillstånd söks hos Energimarknadsinspektionen och inför ansökan om tillstånd 

genomförs nu undersökningssamråd. Samrådets syfte är att utreda om verksamheten kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om 

miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning.  

För de nya markkablarna har två sträckningsförslag studerats. Den förordade och den 
alternativa sträckningen beskrivs närmare i samrådsunderlaget.  

Vi vill med detta brev informera och samråda kring planerade markkablar. Bifogat brevet 

finns samrådsunderlag och översiktskarta.  

Synpunkter och frågor  
Skriftliga synpunkter lämnas senast den 30 november 2021 antingen till 
adress: Rejlers Sverige AB, Att:  , Box 30233, 104 25 Stockholm 

eller:  samrad@rejlers.se 

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta  på antingen telefon  
 eller samrad@rejlers.se  

På uppdrag av Dala Energi Elnät AB 
 

Bilaga 2



Samrådsunderlag 
Nya 55 kV markkablar samt rasering av del av befintliga 55 kV 
luftledningar i Leksands kommun 

Oktober 2021 
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1. Inledning
Dala Energi Elnät AB (nedan Dala Energi Elnät) avser att rasera delar av två befintliga 55 kV 
ledningar samt markförlägga två nya ledningar om 55 kV1 (driftspänning) vardera i Övermo i 
Leksands kommun, Dalarnas län.  Ett nytt ställverk ska byggas på Dala Energi Elnäts fastighet 
och för att ansluta till det nya ställverket krävs markkablar. Med den aktuella utformningen av 
stationen och anslutning på denna spänningsnivå är det endast teknisk möjligt att ansluta med 
markkabel. Därför ska de befintliga ledningarna ersättas med markkabel in till stationen. I   
Figur 1 nedan redovisas en översiktlig bild över projektområdet.  

Inom ramen för koncessionsansökan ska ett undersökningssamråd genomföras enligt 6 kap. 
23-25 §§ miljöbalken (1998:808). Undersökningssamrådets syfte är att utreda om 
verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan (BMP) samt samråda om 
miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) innehåll och utformning.  

Detta underlag ligger till grund för samråd inför ansökan om återkallelse för nätkoncession för 
linje för de delar av befintliga 55 kV luftledningar som ska raseras samt samråd inför ansökan 
om nätkoncession för linje för de två nya 55 kV markkablarna.  

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

1 Konstruktionsspänning 72,5 kV 
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Figur 1. Karta över projektområdet ( se lila ruta).  

1.1. Bakgrund, syfte och behov 
Dala Energi Elnät planerar att bygga ett nytt ställverk på sin fastighet i Övermo  

. Det nya ställverket kommer att anslutas med kabel och de befintliga 
luftledningarna byts därmed ut mot markkabel sista sträckan in till ställverket, 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. 

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. 

Tillståndsprocessen inleds med samråd. Vilka som ska medverka på 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 
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När en MKB har tagits fram biläggs den till övriga handlingar som ingår i den 
koncessionsansökan som lämnas till Ei. När Ei bedömer att ansökan är komplett remitterar de 
handlingarna till särskilt berörda och till berörda myndigheter. Efter remisstiden beslutar Ei om 
koncession/tillstånd ska erhållas till verksamheten. Vid ett ev. överklagande prövar Mark- och 
miljödomstolen frågan. 

2.1. Annan lagstiftning 
Ledningsägaren behöver, förutom koncession, säkra rätten till att få nyttja marken. Detta sker 
dels genom upprättande av markupplåtelseavtal och dels genom ledningsrätt. För berörd 
fastighetsägare innebär markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo, men att 
ledningsägaren ersätter ett engångsbelopp för intrånget när avtalet har tecknats. 

Utöver nätkoncession för linje och andra bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken kan 
tillstånd eller dispenser även krävas enligt annan lagstiftning, som t.ex. anmälan om 
vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken eller tillstånd/dispens från bestämmelserna i 7 
kap. miljöbalken (exempelvis dispens för intrång i naturreservat). Även bestämmelserna i 
kulturmiljölagen (1988:950) beaktas. 

3. Studerade alternativ  

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

3.2. Förordat alternativ 
Förordad sträckning sträcker sig från nya kabelstolpar i varsitt kabelschakt, därefter övergår de 
till ett gemensamt kabelschakt som sträcker sig öster ut under en järnväg (Dalabanan). Därefter 
följer den förordade sträckningen järnvägen fram till Övermovägen och sedan vidare till det nya 
ställverket. Se karta i Figur 4.
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Figur 4. Kartan visar förordad sträckning. 

3.3. Utformningsalternativ  
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. Ledningarna kommer att förläggas i ett gemensamt kabelschakt, förutom ca 20 
meter från kabelstolparna. Se mer information om markkabel i avsnitt 0 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 förlägga kablarna längs järnvägens västra sida, se karta i Figur 5. Alternativet 
avfärdades på grund av att det förordade alternativet bedöms som mer tekniskt lämpligt, 
huvudsakligen på grund av förutsättningarna 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 förutsättningarna 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 Figur 6. Luftledningen är byggd 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 kabelstolpar att 
användas, se principskiss i Figur 8.  



 

12 (22) 

 

 

Figur 8. Principskiss kabelstolpe, framifrån (vänster)  och från sidan (höger).  

4.1.2. 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 4.1.3 nedan. 
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4.1.3. 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. Schaktmassorna läggs i regel på motsatt sida om kabelschaktet, sett från 
arbetsvägen. Arbetsområdets utbredning kan variera beroende på platsens 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 konsekvenser som ledningarna 
kan tänkas utgöra.  

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. 

Översiktsplanen för Leksands kommun 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 och detaljplanen 

L405 – Byggnadsplan för  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, som är länsstyrelsernas nationella databas för 
förorenade områden, se karta i 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 övergående 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.  

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. Dalälven, som är 
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belägen ca 130 meter från förordad sträckning, omfattas av miljökvalitetsnormer för 
vattendrag. Miljökvalitetsnormen uppnår god kemisk status och har god ekologisk status. 

Figur 11. Karta över närliggande naturmiljöintressen.  

5.2.1. Skyddsvärda arter  
Kunskap om vilka arter som minskar i antal och utbredning är nödvändigt för att veta vilka 
naturvårdsinsatser som behövs. ArtDatabanken vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala 
samlar in, lagrar, utvärderar och tillhandahåller information om rödlistade växt- och djurarter. 
Naturvårdsverket fastställer som ansvarig myndighet listorna som officiella dokument. De 
svenska rödlistorna grupperar arterna i enlighet med internationella kriterier i ett system med 
fem kategorier för olika grad av sällsynthet och risk för utdöende: 

• Nära hotad (NT) 
• Sårbar (VU) 
• Starkt hotad (EN) 
• Akut hotad (CR) 
• Nationellt utdöd (RE) 
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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.  

Arter som inte är hotade kategoriseras som livskraftig (LC). 

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. Vid passage av vattendrag används tillfälliga eller permanenta broar. 
Körning i vattendrag utförs endast om det är tekniskt eller miljömässigt motiverat eller vid 
akuta situationer. Vid sådan körning skyddas naturmiljön genom utläggande av t.ex. ris eller 
virke och stor försiktighet vidtas för att undvika påverkan på mark i anslutning till vattnet och 
för att minska risken för läckage av partiklar som kan grumla vattenmiljön.  

Inga vattenområden berörs, utan till största del berörs öppen gräsmark och område kring 
järnväg. Dala Energi Elnät bedömer 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 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 eventuell 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 Elnät bedömer att konsekvenserna för kulturmiljön är obetydliga och bedömer således att 
inga ytterligare hänsynsåtgärder är nödvändiga. 

5.4. Friluftsliv 
Begreppet friluftsliv innebär 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 påverkas.  

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.  

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 bedömer att konsekvenserna för infrastrukturen är små.  
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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 försiktighetsprincipen som definieras i 2 
kap. 3 § miljöbalken. Det innebär att Dala Energi kommer förebygga, hindra och motverka att 
ledningen medför en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa.   

Dala Energi 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.  

Magnetfältsberäkningar kommer att redovisas i kommande MKB.  

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. 
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Landskapsbildsmässigt kommer markkablarna leda till positiva konsekvenser på boendemiljön, 
eftersom delar av luftledningarna kommer att raseras.  

De främsta konsekvenserna för den boendemiljön närmast kommer vara under byggtiden, då 
buller och avgaser från arbetsfordon och transporter kommer uppstå. Det blir tillfälliga 
konsekvenser för boendemiljön under byggtiden. Inga magnetfältsvärden kommer att 
överskrida 0,4 μT där människor stadigvarande vistas. 

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

5.8. Samlad bedömning av konsekvenser  
Dala Energi Elnät bedömer att förordad sträckning medför liten påverkan på berörda intressen. 
Kabelförläggningen innebär 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. 

Enligt 8 § punkt 8 miljöbedömningsförordningen (2017:966) ska den som avser att bedriva en 
verksamhet avgöra huruvida betydande miljöpåverkan kan antas. Dala Energi Elnät bedömer 
att ledningsåtgärderna inte innebär betydande miljöpåverkan. Denna bedömning grundas på 
att Dala Energi Elnät grundligt har utvärderat sträckningarna, projektområdet, motstående 
intressen, kommunala planer, närliggande bebyggelse samt tekniska och ekonomiska aspekter 
utifrån den informationen som finns i området i dagsläget. Bästa möjliga sträckning har därför 
arbetats fram. 

6. Fortsatt arbete  
Efter genomfört samråd kommer en samrådsredogörelse att upprättas. Samrådsredogörelsen 
kommer därefter skickas till länsstyrelsen för beslut om BMP enligt 6 kap. 26 § miljöbalken. Om 
länsstyrelsen beslutar att verksamheten inte antas medföra BMP kommer en liten MKB att tas 
fram. Om länsstyrelsen beslutar att verksamheten kan antas medföra BMP kommer en MKB 
enligt den specifika miljöbedömningen att tas fram inför koncessionsansökan.  
Koncessionsansökan skickas därefter till Ei för beslut om koncession kan ges eller ej. 
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7. Preliminär utformning MKB  
Nedan redovisas det preliminära innehållet i en MKB.  
 
Innehållsförteckning  
 
Sammanfattning 
  
1 Inledning  
1.1 Bakgrund  
1.2 E.ON Energidistribution AB  
2 Tillstånd och tillåtlighet  
2.1 Nätkoncession för linje  
2.2 Rättigheter och övriga tillstånd  
2.3 De allmänna hänsynsreglerna  
3 Beskrivning av förordat huvudalternativ  
3.1 Lokalisering och omfattning  
3.2 Teknisk beskrivning  
3.3 Utformning  
3.4 Anläggande och försiktighetsåtgärder  
3.5 Rasering  
3.6 Drift och underhåll  
4 Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning för huvudalternativet  
4.1 Bedömningsgrunder  
4.2 Landskapsbild  
4.3 Markanvändning, bebyggelse och planer  
4.4 Natur- och vattenmiljö  
4.5 Kulturmiljö  
4.6 Friluftsliv  
4.7 Infrastruktur  
4.8 Elektromagnetiska fält  
4.9 Kumulativa effekter  
5 Samlad bedömning  
6 Referenser 

  



 

22 (22) 

 

Referenser  
 

Artskyddsförordning (2007:845) 

Ellagen (1997:857) 

Kulturmiljölagen (1988:950) 

Lantmäteriet 

Ledningskollen 

Miljöbalk (1998:808) 

Miljöbedömningsförordningen (2017:966) 

Riksantikvarieämbetet 

Skogsstyrelsen 

Strålsäkerhetsmyndigheten 

Vattenmyndigheterna, Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten (VISS) 

Värdebeskrivning Område av riksintresse för friluftsliv i Dalarnas län. FW 13 Siljansområdet   

Översiktsplan för Leksands kommun 2014 




