2018-04-27

Förnyad koncession för 130 kV-markkabel i
Varbergs kommun, Hallands län

2018-101608-0001

Miljökonsekvensbeskrivning

Ansökan om Nätkoncession för linje mellan station
Holmagärde XT 121 och station Varbergs Centrum XT 161

Upprättad av Kraftkällan konsult AB

2018-04-27

Förord
Denna miljökonsekvensbeskrivning syftar till att beskriva
miljökonsekvenserna för i samband med förnyelse av
nätkoncession i Varberg kommun, Hallands län.

2018-101608-0001

är Affärsområdeschef elnät och
ansvarar för miljötillstånd samt koncessionsansökan.
Miljökonsekvensbeskrivningen har tagits fram av
Kraftkällan konsult AB med
uppdragsledare.

Varberg 2018-04-23

Varberg Energi AB

Sökande

Varberg Energi AB
Affärsområde Elnät
Västkustvägen 50
43213 Varberg

Utredare

Kraftkällan Konsult AB
Norra Järnvägsgatan 6A
352 33 Växjö

som

2018-04-27

Innehållsförteckning
1 Sammanfattning ................................................................................................................................... 4
2 Inledning ............................................................................................................................................... 4
2.1 Bakgrund och syfte ........................................................................................................................ 4
2.2 Lokalisering och omfattning .......................................................................................................... 4
2.3 Varberg Energi AB .......................................................................................................................... 5

2018-101608-0001

2.4 Metod ............................................................................................................................................ 5
3 Lagstiftning ........................................................................................................................................... 5
3.1 Lagstiftning .................................................................................................................................... 5
3.1.1 Ellagen ...................................................................................................................................... 5
3.1.2 Miljöbalken ............................................................................................................................... 5
3.1.3 De allmänna hänsynsreglerna .................................................................................................. 6
3.1 Miljökvalitetsnormer ..................................................................................................................... 7
3.2 Miljökvalitetsmål ........................................................................................................................... 7
4 Samrådsredogörelse ............................................................................................................................. 8
4.1 Genomförande .............................................................................................................................. 8
4.2 Länsstyrelsens beslut ..................................................................................................................... 8
4.3 Resultat från övriga berörda ......................................................................................................... 8
5 Alternativ .............................................................................................................................................. 9
5.1 Studerade alternativ ...................................................................................................................... 9
Alternativ 1: ...................................................................................................................................... 9
Alternativ 2 samt Nollalternativ: ...................................................................................................... 9
5.2 Nollalternativ ............................................................................................................................... 16
6 Utförande, drift och underhåll ............................................................................................................ 16
6.1 Utformning .................................................................................................................................. 16
6.2 Anläggande och försiktighetsåtgärder ......................................................................................... 17
6.3 Drift och underhåll ....................................................................................................................... 17
7 Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning ......................................................... 17
7.1 Landskapsbild .............................................................................................................................. 17
7.2 Markanvändning, bebyggelse och planer .................................................................................... 17
7.3 Naturmiljö.................................................................................................................................... 17
7.4 Kulturmiljö ................................................................................................................................... 17
7.5 Friluftsliv ...................................................................................................................................... 17
7.6 Infrastruktur ................................................................................................................................ 17
7.7 Boendemiljö, hälsa och säkerhet ................................................................................................. 18
3

8.

Länsstyrelsens anvisningar vid ledningsdragning ........................................................................ 20

9.

Referenser ................................................................................................................................... 22

2018-101608-0001

2018-04-27

7.8 Samlad bedömning ...................................................................................................................... 19

4

2018-04-27

Varberg Energi AB avser att förnya nätkoncession för befintlig 130kV-markkabel, samt att ansöka om
ny koncession för en mindre förändring (ca 160 m) av kabelsträckningen.
Kabeln berör Varbergs kommun i Hallands län.
Nuvarande koncession har gått ut och behöver förnyas. Varbergs kommun och Varberg Energi
AB har fortsatt behov den befintliga markkabeln.
Det finns ett nollalternativ, vilket innebär att den aktuella kraftledningen inte erhåller förnyat
tillstånd och måste tas ur drift. Det skulle innebära allvarliga konsekvenser för elförsörjningen i
Varberg och en ny anslutning skulle behöva anläggas för detta syfte. Det finns också två
alternativ där drift fortsätter med befintlig markförlagd kabel.

2018-101608-0001

1 Sammanfattning

Samråd om kabelförläggningen har genomförts enligt 6 kap. §4 i miljöbalken under vintern
2017/18. Befintligt avtal om ledningsrätt justeras alternativt skrivs om i alt. 1 (ovan).
Länsstyrelsen i Hallands län har beslutat att de planerade åtgärderna i båda alternativen inte kan
antas medföra betydande miljöpåverkan.
Alt 1 (huvudalternativ):
(Se karta 1 nedan) Kabeln dras om något (grön linje inom markering) för att förenkla för Byggcenter
Varberg AB:s expansion. Ingen förändring i övrigt på nuvarande installation. Detta alternativ är att
föredra då det innebär att Byggcenter Varberg AB kan skapa ny byggrätt och därmed kan expandera
sin affärsverksamhet.
Alt 2:
Ingen förändring på nuvarande installation, dock innebär det att Byggcenter Varberg AB inte kan
utöka sin verksamhet.

2 Inledning
2.1 Bakgrund och syfte
VE (Varberg Energi AB) avser att ansöka om förnyad nätkoncession för linje för en befintlig 130kVmarkkabel i Varbergs kommun, Hallands län samt för en mindre ändring av ledningssträckningen.
Syftet med föreliggande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är att beskriva de rådande
effekter som markkabeln medför på miljö och hälsa för att påvisa att dessa ej står i strid
med gällande bestämmelser och riktlinjer.

2.2 Lokalisering och omfattning
Den befintliga kabeln är placerad enl. nedan kartbilder:
Se karta 1 eller under kapitel 5 Alternativ.
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KARTA

Karta 1. Översikt över aktuellt område med befintlig kabelsträckning (svart linje) och ny linjesträckning markerat med
grön linje inom röd cirkelmarkering.

2.3 Varberg Energi AB
VE distribuerar el i Varbergs tätort och de närmaste omgivningarna. Elnätet är ihopkopplat
med Ellevio AB:s regionnät och med Svenska Kraftnäts stamnät.
Varberg Energi AB ägs av Varbergs Kommun genom Varbergs Stadshus AB och vars verksamheter
är elnät, gas, fjärrvärme, bredband och IT-tjänster. Varberg Energimarknad AB är ett helägt
dotterbolag till Varberg Energi AB och bildades 1996 efter avregleringen på elmarknaden. I detta
bolag bedrivs elhandel, elproduktion och naturgashandel.

2.4 Metod
Miljökonsekvensbeskrivningen har utförts med hjälp av inventeringar och fältstudier
samt insamling av material från kommunernas översiktsplaner, länsstyrelsens databank (GISkartor) och lantmäteriet vad avser länsintressen och riksintressen.

3 Lagstiftning
3.1 Lagstiftning
I en ansökan om nätkoncession för linje ska det enligt ellagen (1997:857) ingå en MKB.
Samrådsförfarandet och kraven på en MKB sker i enlighet med vad som föreskrivs i 6 kap
miljöbalken (1998:808). Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och ge
berörda möjlighet till insyn och påverkan.
Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen.
Nätkoncession meddelas i regel att den gäller tills vidare.
För att få nyttja del av annans fastighet för ledningsändamål krävs en rättighet.
De typer av rättigheter VE tillämpar utgörs av ledningsrättsavtal.
3.1.1 Ellagen
I ellagen finns bestämmelser om nätkoncession, såsom när nätkoncession får meddelas, under
vilka villkor samt giltighetstid. Nätkoncession för linje får enligt ellagen meddelas endast om
anläggningen är lämplig från allmän synpunkt (2 kap 6 §) och inte strider mot detaljplan eller
områdesbestämmelser.
3.1.2 Miljöbalken
En MKB ska, enligt 6 kap miljöbalken (MB), identifiera och beskriva de direkta och indirekta
effekter som en planerad verksamhet eller åtgärd, i detta fall en befintlig 130 kV-kabel, kan
5
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medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö.
Även hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt, dels på annan hushållning
med material, råvaror och energi ska analyseras och beskrivas. Vidare är syftet att möjliggöra en
samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.
MB:s andra kapitel, de allmänna hänsynsreglerna, gäller för all verksamhet som kan tänkas ha en
icke försumbar påverkan på människor och miljö. Det har formulerats ett antal principer som
grundas på de allmänna hänsynsreglerna.
3.1.3 De allmänna hänsynsreglerna
Kunskapskravet, 2 kap. 2 § MB
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att
skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
Varberg Energi AB har gedigen kompetens och lång erfarenhet inom projektering, byggnation
och drift av högspänningsledningar. Driftpersonalen har stor erfarenhet och arbetar efter väl
inarbetade rutiner för drift och underhållsarbeten. Miljöarbetet är centralt för bolaget. Varberg
Energi är certifierat enligt ISO 14001, ett verktyg som används för att ha en god struktur,
ständigt förbättra miljöarbetet och integrera miljöfrågorna i de dagliga arbetsuppgifterna och
ISO 9001 (kvalitet).
VE har kunskap om vilken påverkan ledningen och nödvändigt underhåll ger på omgivningen.
Företaget kommer att söka de tillstånd som krävs och följa de lagkrav som gäller för att kunna
bedriva verksamheten.
Försiktighetsprincipen och principen om bästa möjliga teknik, 2 kap. 3 § MB
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att
anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön.
Anläggningen kommer att utföras i enlighet med gällande svensk standard.
Försiktighetsprincipen är tillämplig i det dagliga arbetet, vid drift och vid alla typer av åtgärder
och underhållsarbeten som Varberg Energi utför på kraftledningen.
Produktvalsprincipen, 2 kap 4 § MB
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall undvika att
använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska organismer som kan befaras
medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med sådana produkter eller
organismer som kan antas vara mindre farliga. Motsvarande krav gäller i fråga om varor som
innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.
Genom ISO 14001-certifieringen arbetar Varberg Energi med ständiga förbättringar på
miljöområdet. Detta innebär bland annat att det ställs tydliga miljökrav på de entreprenörer
som anlitas.
Hushållnings- och kretsloppsprincipen, 2 kap. 5 § MB
Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla med råvaror och energi
samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara
energikällor användas. Ledningsägaren verkar för att hushållning sker med råvaror och energi.
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Lokaliseringsprincipen, 2 kap. 6 § MB
För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller vattenområde skall det
väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet skall kunna uppnås med minsta
intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön.
Ledningens sträckning kommer inför ansökan om nätkoncession för linje (tillstånd) att anpassas
för att minimera intrången i miljön och påverkan på människors hälsa.
Skälighetsprincipen, 2 kap 7 § MB
Kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket (2 kap. MB) gäller i den utsträckning det inte kan anses
orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning skall särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder
och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Vid åtgärder för att minska påverkan på människors hälsa och miljön görs en bedömning av
kostnad respektive nytta med eventuella skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Det kan också
krävas en bedömning av vilket som är bästa möjliga teknik och hur kraftledningens syfte bäst
skall uppfyllas.
I MB:s tredje och fjärde kapitel regleras hushållning med mark- och vattenresurser.
Utgångspunkten är att mark- och vattenområden ska användas till de ändamål som de är mest
lämpade för.
Användning som medför en god hushållning, från en allmän synpunkt, skall ges företräde.
Riksintressen för natur- och kulturmiljövården samt friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som
påtagligt kan skada de ändamål de syftar till att uppnå.

3.1 Miljökvalitetsnormer
Enligt Ellagen ska hänsyn tas till bl.a. MB:s bestämmelse om miljökvalitetsnormer (Ellag 1 kap 8a
§). Miljökvalitetsnormerna har sin grund i ett antal EG-direktiv. Normerna är föreskrifter om
lägsta godtagbara miljökvalitet. Det finns i dag normer för utomhusluft, vattenförekomster,
fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller. Normerna regleras genom juridiskt bindande
regler i MB.
De planerade åtgärderna kommer inte att leda till att någon miljökvalitetsnorm överskrids.

3.2 Miljökvalitetsmål
Regeringen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål som beskriver vår natur- och kulturmiljö
och syftar till en ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Till målen har det tagits fram strategier
för hur dessa ska uppnås. Länsstyrelserna ansvarar för miljökvalitetsmålen på regional nivå och
kommunerna använder dessa i sin samhällsplanering.
Länsstyrelsen i Hallands län har brutit ner miljömålen till regional nivå och arbetar tillsammans
med kommuner, näringsliv, frivilliga organisationer och andra aktörer för att applicera
miljömålen på länsnivå.
Inom det planerade projektet tas hänsyn till miljömålen. Det miljömålen som är aktuella för
projektet är:
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
4. Giftfri miljö
6. Säker strålmiljö
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
16. Ett rikt växt- och djurliv
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4 Samrådsredogörelse
4.1 Genomförande
Samråd enligt 6 kapitlet miljöbalken genomfördes skriftligt och inleddes med ett utskick den 29
januari 2018 av samrådsunderlag samt samrådsinbjudan till länsstyrelsen, kommunen samt
berörda fastighetsägare. VE önskade synpunkter senast den 28 februari 2018. Alla
samrådsparter i genomfört samråd kan ses i tabell 1 nedan.
Samrådet annonserades för allmänheten i Hallands Nyheter den 3 februari 2018. I samband
med annonsering och utskick lades samrådsunderlag i sin helhet och annons upp på
http://www.varbergenergi.se/kundservice/
Länsstyrelsen har i sin tur inhämtat synpunkter från Miljövårdsenheten Länsstyrelsen
Hallands län som är tillsynsmyndighet avseende projektets miljöpåverkan.
Tabell 1. Samrådsparter i föreliggande samråd.
Myndigheter och företag

Inkommet yttrande

Länsstyrelsen Hallands län

18-03-02

Varbergs Kommun

18-02-28

Kasseja AB

18-02-28

Ellevio AB

18-02-28

4.2 Länsstyrelsens beslut
Länsstyrelsen i Hallands län beslutar i enlighet med 6 kap. 26 § miljöbalken
(MB), att förlängning av nätkoncession för befintlig 130kV markkabel, samt en
ny koncession för en mindre förändring (ca 160 m) av kabelsträckningen mellan
Holmagärde och Varbergs centrum, Varbergs kommun, inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan.

4.3 Resultat från övriga berörda
Varbergs kommun
Kommunstyrelsen i Varberg beslutar:
Att inte ha något att erinra på samrådsunderlag från Varberg Energi, januari 2018, avseende
ansökan om nätkoncession för befintlig 130 kV-ledning mellan station Holmagärde XT 121 och
station Varbergs Centrum XT 161.
Beslutet är taget enligt punkt 17e i kommunstyrelsens delegeringsförteckning, senast reviderad
den 29 augusti 2017.
Övriga fastighetsägare
Kasseja AB samt Ellevio AB har inte haft några synpunkter eller erinran mot att kraftledningen
beviljas förnyad koncession.
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5 Alternativ
En MKB ska enligt MB innehålla en redovisning av alternativa platser, om sådana är möjliga,
samt alternativa utformningar tillsammans med en motivering om varför ett visst alternativ
valts.
Dessutom ska en beskrivning av konsekvenserna i det fall verksamheten ej kommer till stånd
finnas, ett s.k. nollalternativ.

5.1 Studerade alternativ
Två alternativ har diskuterats.
Alternativ 1:
I detta alternativ görs en förändring som innebär att kabeln dras rakt ut till Värnamovägen istället
för som idag snett västerut. Detta för att Byggcenter Varberg AB vill kunna bebygga tomten som
kabeln idag korsar. Förändringen kommer inte att ha någon påverkan på natur- och
kulturmiljöintressen, boendemiljöer.

Alternativ 2 samt Nollalternativ:
I detta alternativ görs inga förändringar och kommer således inte ha någon ytterligare påverkan
på natur- och kulturmiljöintressen, boendemiljöer, dock innebär det ett hinder för Byggcenter
Varberg AB att utöka sin verksamhet.
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XT 121 Holmagärde (bild 1)
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Kabeldragning från transformatorstationen. (bild 2)

Kabelns sträckning utmed Värnamovägen. (bild 3)
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Fortsatt sträckning utmed Värnamovägen efter att ha korsat Tankvägen. (bild 4)

Fortsatt sträckning utmed Värnamovägen fram emot rondellen där också Österleden korsas. (bild 5)

Fortsättning efter rondellen. (bild 6)
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Kabeln viker av från Värnamovägen mot Susvindsvägen genom Kassejas tomtmark. (bild 7)

Kabelsträckning utmed Susvindsvägen. (bild 8)
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Fortsatt kabelsträckning utmed Susvindsvägen. (bild 9)

Fortsatt kabelsträckning utmed Susvindsvägen, kabeln byter sida av vägen i 90 graderssvängen (bild 10)
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Vid Susvindsvägens andra 90 graderssväng fortsätter kabeln rakt fram genom skogbevuxen tomt mot
Stenåsavägen. (bild 11)

Samma vy som ovan men längre fram. (bild 12)
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Kabelsträckning bakom villaområde utmed Stenåsavägen. (bild 13)

Kabeln ankommer Station Varbergs Centrum XT 161 (bild 14)
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Station Varbergs Centrum XT 161. (bild 15)

5.2 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att den aktuella kraftledningen inte får förnyat tillstånd och måste tas ur
drift. Det skulle innebära allvarliga konsekvenser för elförsörjningen i Varberg och en ny anslutning
skulle behöva anläggas för detta syfte.

6 Utförande, drift och underhåll
6.1 Utformning
Markkabelförbandet mellan station XT 161 och XT 121 utgörs av tre separata fasledare AXLJ 500/95
145 kV. Kabelförbandet är 2903 m långt. Byggår 1994. Ledarna i respektive förband är grupperade i
triangelformation för att minimera magnetfält och intrång, se figur. Kabelförbandet är förlagt i schakt
på ca 1m djup. Vid passage under vägar/järnväg är kablarna placerade i skyddsrör.
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6.2 Anläggande och försiktighetsåtgärder
Enligt alt. 1.
Anläggandet av markkabel medför störningar främst till följd av de grävningsarbeten som krävs.
Störningar i form av buller från maskiner och ev. sprängningsåtgärder samt utsläpp av avgaser, mm
kommer att förekomma. Dessa störningar är begränsade till anläggningsskedet och sker på avstånd
från bostadsbebyggelse. Tillfälliga körskador kan uppstå och mark måste tas i anspråk för upplag av
material och uppställning av maskiner. Dessa platser är inte fastslagna utan bestäms i samband med
att entreprenaden startar. Stor försiktighet kommer att tillämpas i alla projektets skeden.
VE bedömer att det kommer att ske relativt liten påverkan på den omkringliggande miljön vid
anläggningsfasen.
Upplagsplatser och uppställningsplatser för fordon kommer att placeras så att eventuellt läckage och
dylikt inte riskerar att nå grundvatten eller vattendrag. Tillfartsvägar till arbetsområdet planeras för
att minimera körskador från maskinerna. Tillfälliga skador som uppstår vid entreprenaden kommer
att återställas eller ersättas så fort som möjligt.
Enligt Länsstyrelsen finns inga kända naturvärden längs sträckningen för planerad åtgärd.
Länsstyrelsen bedömer att aktuell åtgärd kan ske utan att väsentligt ändra naturmiljön eller skada
naturvärden.
Enligt alt 2.
Då inget anläggningsarbete kommer förekomma lämnas denna punkt.

6.3 Drift och underhåll
Inga särskilda åtgärder för drift och underhåll kommer göras, kabeln är åtkomlig för ev. reparation
utmed hela sträckningen.

7 Beskrivning av berörda intressen samt konsekvensbedömning
7.1 Landskapsbild
Landskapsbilden bedöms inte bli påverkad av kabelförläggningen då ingen trädfällning kommer att
ske i något av alternativen.

7.2 Markanvändning, bebyggelse och planer
Den planerade kabeln berör i huvudalternativet inte någon bebyggelse. Kortaste avståndet till
bebyggelse är ca 30 m på närmaste stället från kabelförläggningen och påverkan på bebyggelsen
bedöms därmed som obetydlig.

7.3 Naturmiljö
Ingen naturmiljöpåverkan.

7.4 Kulturmiljö
Ingen kulturmiljöpåverkan.

7.5 Friluftsliv
Alternativen kommer ha inga eller försumbara negativa konsekvenser för friluftsintressen i
området.

7.6 Infrastruktur
Enligt alternativ 1 kan schaktning, förläggning och underhåll belasta trafiken då kabelförläggningen
sker längs allmän väg. Dock bedöms det planerade arbetet inte medföra några större negativa
konsekvenser för infrastrukturen i området.
Enligt alternativ 2 kommer ingen belastning se på befintlig infrastruktur.
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7.7 Boendemiljö, hälsa och säkerhet

7.7.1 Elektriska och magnetiska fält
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält.
Elektriska och magnetiska fält uppkommer vid generering, överföring och distribution samt
slutanvändning av el. Fälten finns nästan överallt i vår dagliga miljö, kring kraftledningar,
transformatorer och elektriska apparater i hemmet, som t ex mikrovågsugn, spis, hårtork och
dammsugare. Fälten kan karaktäriseras av sin styrka och frekvens och sträcker sig från låga
frekvenser, såsom frekvensen i våra elnät (50 Hz), via radio- och mikrovågsfrekvens, infrarött,
synligt och ultraviolett ljus upp till röntgen- och gammastrålning. Fältens frekvens varierar,
men i Sverige och övriga Europa används frekvensen 50 Hz i kraftsystemet.
Elektriska fält av någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar och det
elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Fältet avskärmas av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet erhålls i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande
från elanläggningar utanför huset.
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (µT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen
och varierar med strömlasten som i sin tur är beroende av variationerna i elproduktion och
elkonsumtion. Ju mer ström som flödar i ledningen desto starkare blir magnetfältet. Den
resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på fasernas inbördes placering
och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen
men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial eller andra föremål.
7.7.2 Magnetfält från aktuell ledning
Det magnetiska fältet kring en kraftkabel beror bl.a. på avståndet mellan faslinorna och strömmens
storlek (strömlast), samt avstånd till andra parallella kraftkablar. Strömlasten kan variera mycket
över året och under ett dygn. Hög strömlast förekommer vanligen under t.ex. vintern då
elförbrukningen är hög. Periodvis kan en ledning även ha låg eller ingen strömföring. Strömlasten för
magnetfältsberäkningarna är en årlig medelströmlast och baseras på representativa (förväntade)
värden.
Magnetfältens utbredning för den planerade kabeln illustreras i diagrammet i figur 5. Magnetfältet
är ca 0,4 µT direkt över kabeln på markytan för att sedan snabbt avklinga med avståndet från kabeln.
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Årsmedelvärde ström 50 A
Mag. Fält
micro Tesla
0,45

Förläggningsdjup 1,0 m

Jordkabel, mätpunkt 1,8 m
över mark

0,4

Jordkabel, mätpunkt på
markytan

0,35
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7.8 Samlad bedömning
Den befintliga kabeln bedöms inte medföra negativa konsekvenser för natur-, kultur och
friluftsintressen i området.
Då ledningsförläggningen sker i befintlig anläggning anser Länsstyrelsen därför att
ledningsförläggningen kan ske utan att medföra betydande påverkan på omgivande natur.
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8. Länsstyrelsens anvisningar vid ledningsdragning

8.1.1 Fornlämningar i aktuellt område
Du får inte flytta, ta bort, gräva ut, täcka över eller skada fornlämningar på något annat sätt (2 kap.
kulturminneslagen). Länsstyrelsen får lämna tillstånd för sådana åtgärder endast när en fornlämning
utgör ett så stort hinder att den olägenhet som uppstår inte är rimlig med hänsyn till
fornlämningens betydelse.
För att undvika skador på fornlämningen, kontakta kulturmiljöenheten om ingreppet sker
närmare än 50 meter från fornlämningens yttre gräns då det till varje fornlämning hör ett
skyddsområde i
form av ett fornlämningsområde som äger samma skydd som fornlämningen men inte är utmärkt på
kartan.
8.1.2 Natura 2000
Det krävs tillstånd för verksamheter/åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i
Natura 2000-område. OBS! Tillstånd krävs även om verksamheten/åtgärden sker utanför Natura
2000-området om det ändå kan påverka själva Natura 2000-området.
8.1.3 Vattenskyddsområden
Tillstånd krävs om ingreppet strider mot skyddsföreskrifterna för vattenskyddsområden.
8.1.4 Förorenade områden
Om en förorening upptäcks som kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön
är ägaren av fastigheten eller brukaren skyldig att genast underrätta tillsynsmyndigheten (10 kap 11
§ miljöbalken).
8.1.5 Generella biotopskydd
Ingrepp inom biotopskyddsområde får inte skada naturmiljön. Generella biotopskydd kräver kontroll
på platsen. Följande biotoper är skyddade av det generella biotopskyddet:
•
•
•
•
•

allé
källa med omgivande jordbruksmark
odlingsröse i jordbruksmark
pilevall
småvatten och våtmark i jordbruksmark
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•
•

stenmur
åkerholme

Till småvatten räknas även öppna diken och högst två meter breda naturliga bäckfåror. Passage förbi
stenmurar ska i första hand ske genom tryckning eller borrning, i annat fall måste du söka dispens
hos naturavdelningen. Passage förbi alléträd ska ske utanför kronans projektion mot marken.
8.1.6 Vattenområden
Grävning eller förläggning av kabel i ett vattenområde är en vattenverksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig, om det inte är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas (11
kap 12 § miljöbalken). Passage förbi vattendrag ska därför i första hand ske utan att vattendraget
berörs genom exempelvis styrd borrning eller att ledningen förläggs i en befintlig trumma eller bro.
8.1.7 Naturvärdesinventeringar
Naturvärdesinventeringar visar att naturen är värdefull och ofta känslig. Det kan handla om
lövskogar, betesmarker eller våtmarker. I första hand ska sådana områden undvikas.
Om området har så höga värden att den fått klass 1 eller 2 i den aktuella inventeringen och området
inte går att undvika ska åtgärden anmälas för samråd.
8.1.8 Skyddsvärda träd
Om ledningen passerar skyddsvärda träd får grävningsarbeten inte förekomma närmare trädet än de
yttersta spetsarna på trädets grenar. Ju närmare trädet man gräver desto större risk för skada på
trädets rötter. Som skyddsvärda träd räknas i detta sammanhang, lövträd med en diameter större än
70 cm i diameter och hamlade träd (träd som beskärs återkommande).
Skyddsvärda träd kräver kontroll på platsen.
8.1.9 Generella anvisningar
• Ledningen ska så långt möjligt plöjas ned i marken. Schaktning och sprängning ska
begränsas.
• Körskador i terräng ska förhindras. Detta gäller i synnerhet våtmarker, stränder och
betesmarker. Om körskador uppstår ska dessa lagas.
• Spår och material från raserad luftledning ska tas omhand. Befintliga stolpar ska sågas av om
de står i eller i närheten av en fast fornlämning.
• Eventuellt länsvatten får inte spolas direkt ut i vattendrag utan ska samlas upp i ett slutet
system eller tömmas över en grönyta.
• Vid passage förbi naturbetesmarker ska det översta gräslagret (grässvålen) försiktigt tas bort
för att sedan läggas tillbaka överst när schaktet återfylls.
• Eventuella stolphål i betesmarker eller områden som nyttjas av friluftslivet ska tryckas ihop
eller fyllas igen med rena massor.
• Vid arbeten i kraftigt stenbunden betesmark ska marken återställas till så ursprungligt skick
som möjligt.
Även andra lagar styr
Förutom miljöbalken och kulturminneslagen gäller även ledningsrättslagen och
fastighetsbildningslagen. Beträffande elledningar gäller ellagen. Om inte ledningsrätt finns gör en
ansökan hos Lantmäteriet. Lantmäteriet ska höras om servitut och andra fastighetsrättsliga
regler. För ledningar som kräver koncession ska detta sökas. Om det finns koncession för ledningen
ska ledningsrättsinnehavaren höras. Gäller nätkoncession för område krävs det samråd vid ny eller
flyttning av ledning i luft eller mark. Gäller nätkoncession för linje krävs det omprövning av
koncessionen hos Energimarknadsinspektionen för ny eller flyttning av ledning.
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8.1.10 Schaktning
Schaktning i anslutning till befintlig transformatorstation kan inte utesluta förekomst av
markföroreningar i form av PCB och oljekolväten /transformatorolja /föroreningar. Ifall
sådana föroreningar påträffas i samband med schaktningsarbeten måste anmälan om
avhjälpningsåtgärd enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd meddelas tillsynsmyndigheten. I aktuellt fall är Miljöenheten inom Länsstyrelsen
Hallands län tillsynsmyndighet för objektet (http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/omlansstyrelsen/organisation/Pages/miljovardsenheten.aspx), samt i enlighet med Miljöbalken
10 kap 11§ kommer arbetet omedelbart avstanna och tillsynsmyndigheten underrättas,
därefter inväntas instruktioner för vidare arbete.
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