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1. BAKGRUND OCH SYFTE 
Vattenfall Eldistribution AB ska ansöka om förnyat tillstånd (s.k. nätkoncession för linje) för en del av 
befintlig kraftledning mellan Boxholms bruk och Tranås. Ledningssträckningen som söks förnyat 
tillstånd för har anläggningsnummer 731Öy går mellan Hester i Boxholms kommun och Rödje i 
Ödeshög kommun, Östergötlands län. Däremellan går ledningen genom Tranås kommun i Jönköpings 
län. Den aktuella ledningssträckningen är geografiskt belägen mellan sjön Sommen och Rödjesjön, se 
figur 1.  
 
Ledningen som är en luftledning med en nätspänning om 130 kV byggdes år 1932. Den del som 
koncession söks för har en längd på ca 9 km. Den passerar främst genom glesbygd och är nödvändig 
för att upprätthålla en fullgod leveranssäkerhet och leveranskvalitet för nätkunder i området. 
Ledningen förser bland annat Tranås och Boxholm med kringliggande landsbygd med el. Vattenfall 
Eldistribution AB:s utgångspunkt är att fortsatt driva ledningen i befintlig sträckning och utförande. 
Detta har utgångspunkt i de intressen som identifierats i denna samrådshandling och i att ledningen 
inte bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan. 
 
Anledningen till ansökan är att ledningen saknar giltigt tillstånd. Ledningen omfattades tidigare av (del 
av) nätkoncession för linje med anläggningsnummer 731Öy, vars giltighetstid löpte ut den 16 juni 
2012. Avsikten var att lämna in förlängningsansökan för den aktuella ledningen tillsammans med 
förlängningsansökan för ledningssträckan norrut (benämnd 731Öx) men detta gjordes inte. Ledningen 
saknar därmed nätkoncession sedan den 16 juni 2012. Vattenfall Eldistribution AB har fått ett 
föreläggande från Energimarknadsinspektionen att inkomma med ansökan om nätkoncession senast 
den 31 juli 2018. Ledningen som fortsätter söderut har giltigt tillstånd (731ÖHz). 
 

2. TILLSTÅNDSPROCESSEN  

 Gällande lagstiftning  2.1
För att få bygga och nyttja en starkströmsledning krävs tillstånd enligt ellagen (1997:857), så kallad 
nätkoncession för linje. I en ansökan om nätkoncession ska enligt ellagen en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå. Samrådsförfarandet och kraven på MKB regleras i 
miljöbalken (1998:808), se vidare nedan. Ansökan om nätkoncession prövas av 
Energimarknadsinspektionen. För en befintlig ledning gäller samma lagkrav som för en ny ledning och 
som beskrivs ovan.  

 Samråd och MKB  2.2
Inför ansökan om nätkoncession ska samråd genomföras i enlighet med 6 kap 23-25 §§ miljöbalken. 
Detta ska enligt miljöbalken i första hand ske med länsstyrelsen, tillsynsmyndigheten och de enskilda 
som kan antas bli särskilt berörda. Om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, 
vilket beslutas av länsstyrelsen, ska samrådskretsen utökas.  
 
Syftet med samrådet är att undersöka om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan, 
men även att informera om projektet och att inhämta samrådsparternas synpunkter. De synpunkter som 
inkommer under samrådsprocessen beaktas i det fortsatta arbetet med koncessionsansökan och MKB. 
Efter genomfört samråd upprättas en MKB som biläggs tillståndsansökan vid inlämnandet till 
Energimarknadsinspektionen.  
 
Syftet med MKB:n är i huvudsak att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som 
ledningen kan få på;  

• Människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö  
• Hushållningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt  
• Annan hushållning med material, råvaror och energi  
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Syftet är vidare att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter på människors hälsa och miljön.  
 
2.2.1 Förslag till innehåll i kommande miljökonsekvensbeskrivning  
Enligt miljöbalken ska samrådet kring en verksamhet även behandla den kommande MKB:ns innehåll. 
Nedan presenteras övergripande ett förslag till innehåll i kommande MKB:  
 

1. Sammanfattning  
2. Projektets bakgrund och syfte  
3. Alternativ, inklusive nollalternativ  
4. Samrådsredogörelse  
5. Beskrivning av huvudalternativet - lokalisering, omfattning och utformning  
6. Områdesbeskrivning – identifierade intresseområden, planförhållanden etc.  
7. Konsekvensbedömning – allmänna och enskilda intressen, hälsa och säkerhet inklusive 

elektriska och magnetiska fält  
8. Miljöbalkens allmänna hänsynsregler och miljökvalitetsnormer  
9. Referenser  

 Prövningen  2.3
När ansökan är färdigställd och innefattar de övriga handlingarna, utöver MKB, som krävs enligt 
ellagen sänds ansökan in för prövning till Energimarknadsinspektionen. När 
Energimarknadsinspektionen tagit emot tillståndsansökan inhämtar myndigheten yttranden från bl.a. 
berörd länsstyrelse, kommun, fastighetsägare samt övriga berörda sakägare innan tillstånd till 
verksamheten kan medges.  
 

 Markupplåtelse och ledningsrätt  2.4
I samband med att ledningen byggdes inhämtades tillstånd för tillträde till direkt berörda fastigheter. 
Den aktuella ansökan föranleder inget behov av ytterligare avtal för att driva eller underhålla befintlig 
ledning.  

 Övriga tillstånd eller dispenser  2.5
Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen, och de bestämmelser som berörs i 6 kap. miljöbalken, 
kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i miljöbalken eller enligt annan 
lagstiftning vid byggande av en ny ledning. Den här aktuella ledningen är befintlig och inte heller 
lokaliserad inom områden som kräver tillstånd eller dispenser. 

3. UTREDNINGSALTERNATIV  

 Nollalternativ  3.1
Nollalternativet beskriver den situation som skulle uppstå om projektet inte genomförs, dvs. i det här 
fallet om aktuell del av befintlig 130 kV-ledning inte får fortsatt tillstånd. Det skulle medföra att 
Vattenfall Eldistribution AB inte kan fortsätta driva ledningen och därmed inte kan behålla 
leveranssäkerhet och kvalitet till sina nätkunder. Ett nollalternativ skulle därför föranleda ett behov av 
att utreda andra platser för ledningens lokalisering och utförande eftersom den fortsatt behövs för att 
säkerställa strömförsörjningen i området. Ledningen skulle under tiden för utredning behöva tas ur 
drift. En ny lokalisering av ledningen skulle medföra åtföljande miljökonsekvenser för uppförande, 
troligen i obanad terräng.  Samtidigt krävs också rivning av den befintliga ledningen, något som kan 
innebära stora markåtgärder. Utmed ledningens sydligaste del löper en stamledning parallellt med den 
aktuella ledningen. Det innebär att även om den aktuella ledningen raseras skulle ett nollaternativ inte 
innebära någon visuell förändring i landskapet eller frigöra befintlig ledningsgata längs denna sträcka.  
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 Föreslaget alternativ  3.2
Föreslaget alternativ är att behålla ledningen i befintligt läge och med befintligt utförande. Vid 
kartläggning av intressen utmed den befintliga ledningen har inga motstående intressen identifierats 
som skulle kunna komma i konflikt med ledningen. Ledningen är en luftledning på cirka 9 kilometer 
byggd med portalstolpar i trä. På sträckan där ledningen löper parallellt med stamnätsledningen i söder 
uppnås god hushållning med mark eftersom ledningarna är samlokaliserade. Inga förändringar av 
ledningen är planerade. Ett förlängt tillstånd av befintligt alternativ bedöms inte ge någon negativ 
påverkan i närområdet.   

 Alternativa sträckningar  3.3
Vid kartläggning av intressen utmed den befintliga ledningen har bedömningen gjorts att de värden 
och skyddsområden som finns i området idag inte påverkas negativt av ledningens fortsatta existens. 
Att flytta ledningen till en annan plats bedöms snarare utgöra en större miljöpåverkan än att behålla 
ledningen i dess befintliga lokalisering.  
 
Vattenfall Eldistribution AB anser att ledningens lokalisering i befintligt läge är den i området 
lämpligaste och anser det inte motiverat att utreda alternativa lokaliseringar. Att flytta ledningen har 
bedömts utgöra en större miljöpåverkan än att behålla ledningen i befintlig lokalisering.   
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4. BESKRIVNING AV BEFINTLIG LEDNING  

 Lokalisering  4.1
Delen av ledningen som samrådet avser, har en total längd på ca 9 km, och är geografiskt belägen 
mellan sjön Sommen och Rödjesjön (figur 1). Den börjar väster om Hester, norr om sjön Sommen i 
Boxholms kommun, Östergötlands län, och slutar i Rödje i Ödeshögs kommun, Östergötlands län. 
Ledningen går i huvudsak genom skogsmark hela sträckningen. Ca 2 km söder om ledningens start i 
Hester passerar den väster om samhället Sommen i Tranås kommun, Jönköpings län, på ett avstånd på 
ett par hundra meter. Efter drygt halva sträckan, ca 5,6 km, går ledningen igenom Klanggölen, varefter 
den korsar gränsen till Östergötlands län igen och här går in i Ödeshögs kommun en kort sträcka innan 
den åter igen korsar länsgränsen och hamnar i Tranås kommun. Här fortsätter ledningen i ca 2,3 km 
innan den åter korsar länsgränsen igen. Ledningssträckan som beskrivs i denna MKB slutar vid en 
ledningskrök ca 200 meter in i Ödeshögs kommun. 
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Figur 1. Lägeskarta med den befintliga ledningens läge markerat i rött. 
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 Omfattning och utformning  4.2
Ledningen har en total längd på ca 9 km och går huvudsakligen genom skogsmark. Den är byggd av 
portalstolpar i trä och går som en enkel 130 kV ledning hela sträckan, undantaget längst söderut där 
ledningen går parallellt med en stamnätsledning, en sträcka på ungefär 800 meter. 

4.2.1 Drift och underhåll 

Vart 8:e år görs driftbesiktningar av alla Vattenfall Eldistribution AB:s luftledningar för att avgöra om 
underhåll krävs. Ledningsunderhåll av en luftledning genomförs efter behov på varje 
ledningssträckning och omfattar allt underhåll på själva ledningen inklusive stolpar och andra 
anordningar, t.ex. byte av gamla eller skadade stolpar, stag och faslinor. Inför underhållsröjningar 
genomförs samråd med länsstyrelsen för att säkerställa att påverkan på natur- och kulturmiljöer 
minimeras. 
 
Med ca 8 års mellanrum röjs luftledningens skogsgata från högväxande vegetation inom hela dess 
bredd. I sidoområdena fälls även alla farliga kantträd. Röjningen görs för att säkerställa en trädsäker 
ledning. Trädsäker ledning betecknar en kraftledning som vars ledningsgata (även kantträd i 
sidoområde) röjs så att träd eller buskar ej kan nå närmare än angivet säkerhetsavstånd fram till nästa 
röjning (röjnings intervall är 8 år eller mer). Inför underhållsröjningar genomförs samråd med 
länsstyrelsen för att säkerställa att påverkan på natur- och kulturmiljöer minimeras. För här aktuell 
luftledning är skogsgatans bredd ca 34 meter, denna bredd ska hållas trädfri.  
 

5. BEDÖMNING AV PÅVERKAN OCH EFFEKTER 
I detta avsnitt beskrivs de intresseområden och miljöaspekter som identifierats i den befintliga 
ledningens närhet. För respektive område eller miljöaspekt beskrivs också ledningens eventuella 
påverkan och effekt på miljön. 

 Landskapsbild  5.1
Ledningen är belägen i landsbygd med huvudsakligen skogsmark. En sträcka på ungefär 800 meter går 
igenom sumpskogen Klanggölen. Ledningens påverkan på landskapsbilden bedöms vara begränsad.  

 Natur- och vattenmiljö  5.2
Intressen som berör natur- och vattenmiljön redovisas i kartan i figur 2.  
 
Väster om Grytbäcken, i höjd med Aggasgården tangerar ledningen en sumpskog. Nordväst om 
Sommen finns ytterligare en sumpskog inom ledningens närområde. Sumpskogarna utgörs av kärrskog 
med löv- och barrträd. 
 
Ledningen passerar stranden på sjön Klanggölen. Här korsar ledningen även en mosse vid Klanggölen 
(mellan Skärpan och Juditsmålen) upptagen i våtmarksinventeringen. Detta våtmarksområde omnämns 
även i Tranås kommuns översiktsplan. Området utgörs av en mosse och talldominerad sumpskog med 
vissa värden (klass 3). Mossen är även upptagen i Tranås kommuns Naturvårdsprogram antaget 2016.  
 
Öster om Rödjesjön tangerar ledningen sydöstra delen av en nyckelbiotop som består av en 
hällmarksskog med död ved, hällar och ett stort inslag av senvuxna träd. 
 
Ledningen korsar Lillån strax öster om Harget. Ån är upptagen i VISS (Vatteninformationssystem 
Sverige) och har klassats som måttlig är det kommer till ekologisk status, men uppnår inte god kemisk 
status.  
 
Naturområden i direkt anslutning till ledningsgatan eller inom denna kan vara påverkade av ledningen, 
men har då påverkats under lång tid och därmed successivt anpassats till den mer öppna miljön i 
ledningsgatan. Ledningen bedöms därför inte medföra någon påverkan på naturmiljön.  
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Figur 2. Karta över natur- och vattenmiljö i ledningens närområde.  
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 Kulturmiljö  5.3
Ledningen passerar endast ett kulturmiljöintresse utmed sträckan, se figur 4. Det är en kulturhistorisk 
lämning som ligger strax öster om Sundstugan i ledningens sydliga del. Lämningen är en sentida 
torplämning bestående av en husgrund med spismursröse och källargrop, och i omgivningen finns 
även en ladugårdsgrund och en husgrund, samt röjda ytor och röjningsarbeten. Strax sydväst om 
ledningsgatan finns ytterligare en sentida torplämning. Utöver dessa två torplämningar finns inga 
kulturmiljöintressen inom 100 meter från ledningen. Ingen av fornlämningarna bedöms påverkas 
eftersom ledningen är befintlig och har funnits på platsen under lång tid.  
 
Med grund i ovanstående beskrivning bedöms ledningen inte påverka några befintliga 
kulturmiljöintressen utmed sträckan. 
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Figur 3. Karta över kulturmiljö i ledningens närområde. 
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 Mark- och vattenanvändning  5.4
Mark och vattenanvändningen i ledningens närområde redovisas i figur 4. Ledningen ligger helt inom 
korridor för förstudie gällande byggnation av Götalandsbanan, en framtida höghastighetsbana mellan 
Stockholm och Göteborg via bland annat en järnvägssträcka mellan Jönköping och Linköping. Denna 
järnvägssträcka är ett riksintresse.  
 
Ungefär 2 km söderut längs ledningen (start i Hester) finns strandskyddat område som ledningsgatan 
ligger inom. Ledningen går dessutom genom strandskyddat område runt Klanggölen, cirka 5,6 km 
söderut längs ledningen. Ledningen bedöms inte påverka syftet med strandskyddet genom sin fortsatta 
existens.  
 
Med grund i ovanstående beskrivning bedöms ledningen inte påverka vattenmiljöer eller 
strandskyddets intressen utmed ledningssträckan. 
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Figur 4. Karta över värden och skydd kopplade till mark- och vattenanvändning i ledningens 

närområde. 
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 Kommunala planer  5.5
Ledningen passerar genom tre kommuner, varför tre översiktsplaner är aktuella för ledningssträckan. 
Ledningssträckan går inte igenom detaljplanelagt område.  
 
Översiktsplanen för Boxholms kommun är från 2012. Vad gäller kraftledningar anger kommunen i sin 
översiktsplan att Länsstyrelsens rekommendationer är att där människor vistas längre perioder bör 
fältstyrkan inte överskrida 0,2 mikrotesla.   
 
Den största delen av ledningens sträckning finns i Tranås kommun. I översiktsplanen som antogs 2011 
skriver man att kommunens utgångspunkt är att i lokaliseringsfrågor följa Länsstyrelsens 
rekommendation att fältstyrkan där människor vistas längre perioder inte bör översskrida 0,2 
mikrotesla. Vid Sommen vid norra kommungränsen mot Boxholms kommun går ledningen genom 
område som är utpekat i översiktsplanen som område för tätortsutveckling/friluftsliv. Ledningen ligger 
precis i ytterområdet av område för friluftsliv, Aggasgården, men bedöms inte påverka dess värden.  
 
Ledningen berör Ödeshögs kommun på en sträcka om ca 200 meter, söder om Rödjesjön och tangerar 
kommungränsen öster om Bråmålen. Dessa områden beskrivs som tysta områden i kommunens 
översiktsplan som antogs 2010. 
 
Ledningen bedöms i och med ovanstående inte stå i konflikt med kommunala planer.  
 

 Hälsa och säkerhet  5.6
Elektromagnetiska fält används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält 
uppkommer t.ex. vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, 
både ute i samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.  
 
Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och 
varierar med strömmens styrka som i sin tur är beroende av variationerna i elproduktion och 
elkonsumtion. Ju mer ström som flyter i ledningen desto starkare blir ledningens magnetfältsbidrag. 
Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala 
byggnadsmaterial eller vegetation.  
 
Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält, dvs. det varierar 
inte över tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar 
däremot ett fält som varierar med samma frekvens som strömmen. Så vitt man vet påverkas inte 
människan av statiska fält i nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga 
elektriska strömmar i kroppen.  
 
I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras 
hemsida finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält, www.stralsakerhetsmyndigheten.se  
Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar om 
växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms inte 
elektromagnetiska fält (EMF) ha betydande miljöeffekt.  
 
Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att man ska kunna sätta ett 
gränsvärde. I stället har fem myndigheter – Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 
Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten- tagit fram en vägledning för beslutsfattare som 
rekommenderar följande:  
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 Sträva efter att utforma eller placera nya kraftledningar och andra elektriska anläggningar 
så att exponering för magnetfält begränsas.  

 Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger 
förhöjda magnetfält.  

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

 
Vattenfall Eldistribution AB skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade 
försiktighetsprincip.  

5.6.1 Magnetfältsberäkningar  

Magnetfältsberäkningar för aktuell ledning (BL6 S3) har är baserade på uppmätt medelström i 
området under perioden 2015-12-01 t.o.m. 217-12-01. Samtliga magnetsfältsvärden är beräknade på 
höjden 1,5 m över mark.  
 
Direkt under ledningen ligger det uppmätta magnetfältsvärdet på ungefär 3,2 μT. Magnetfältet avtar 
snabbt med avståndet från ledningen och vid ett avstånd på 50 meter är magnetfältet försumbart, se 
figur 8. I ledningen närområde (inom 100 m) finns inga bostadshus.  
 

 
Figur 5. Magnetisk flödestäthet vid olika avstånd från ledningen 

 

6. SAMLAD BEDÖMNING  
Den befintliga ledningen har stått på platsen under en längre tid. Detta innebär att ledningen blivit en 
naturlig del i det kringliggande landskapet. Det finns inga bostäder i ledningens närhet och påverkan 
från magnetfält förekommer därför inte.   
 
Närliggande kulturvärden bedöms inte påverkas av ledningen. Naturmiljöer i direkt anslutning till 
ledningsgatan eller inom denna kan vara påverkade av ledningen, men har då påverkats under lång tid 
och därmed successivt anpassats till den mer öppna miljön i ledningsgatan.  Ledningen bedöms därför 
inte medföra någon påverkan på naturmiljön.  
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Sammantaget är bedömningen att befintlig lednings sträckning och utförande är väl anpassad för att ge 
så liten påverkan som möjligt på människors hälsa och miljön.  
 
Eftersom ledningen är befintlig tillkommer inga anläggningsarbeten vilka kan skapa tillfälliga 
störningar. Alternativet att riva ledningen och återuppbygga motsvarande strömförsörjning på annan 
sträcka, vilket krävs i det fall den inte får ny koncession, medför betydligt större påverkan på främst 
natur- och kulturmiljöer än att låta ledningen stå kvar i befintlig sträckning och utförande.  
 
Sammantaget görs bedömningen att befintlig ledningssträckning och utförande är den mest lämpliga 
utifrån både miljömässig och hälsomässig påverkan och ur driftsäkerhetssynpunkt. Någon betydande 
miljöpåverkan från befintlig kraftledning bedöms med utgångspunkt i ovanstående intressebeskrivning 
inte föreligga. 
  



 

 

 

18 
 

7. REFERENSER  
Skriftliga källor 
Tranås kommun (2011). Översiktsplan Tranås kommun 

Ödeshögs kommun (2010). Översiktsplan 2010-2030 för Ödeshögs kommun 
Boxholms kommun (2012). Översiktsplan Boxholms kommun Antagandehandling 2012-08-29 
 
Digitala källor 
Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida  
Länsstyrelsernas GIS-tjänst  
GIS-underlag från Skogsstyrelsen  
Lantmäteriets Terrängkarta och Fastighetskarta  
VISS, Vatteninformationssystem Sverige 
 




